
 

A német központú Formel D 1993 óta törekszik arra, hogy az autógyártás minden résztvevőjét 

maradéktalanul kiszolgálja az alkatrészek ellenőrzésétől egészen az új modellek tesztvezetéséig. Mára 

világszerte 80 irodával, a világ több, mint 22 országában segítjük a legjobb autók elkészülését. 

Magyarországon 2007 óta már 15 különböző városban és telephelyen sikerült megvetni a lábunkat és 

évről évre egyre több ügyfelünknél biztosítjuk a legmagasabb technikai minőséget. 

Magyarországi telephelyünk mérnök csapatába (akár pályakezdő) munkatársakat keresünk 

menetdinamikai funkciók és vezetéstámogató rendszerek teszteléshez szakembereket az alábbi 

pozícióba: 

 

TESZTMÉRNÖK 

(német nyelvtudással, akár 100% Home Office lehetőséggel)         
 
                                        

Legfontosabb feladatok: 

▪ Tesztmérnökként (f / m / d) felelősség a vevői (legnagyobb német OEMek, BMW) és 

rendszerkövetelmények kiértékeléséért és  a tesztspecifikációk meghatározásáért 

▪ Alkatrész- és rendszertesztek meghatározása különböző jármű tesztpéldányokon (HiL, SiL, MiL), 

ezek önálló elvégzése 

▪ Felelősség a tesztekért – lefuttatás, elemzés és eredményértékelés. Eltérések dokumentálása és 

ezen eltérésekre megfelelő megoldások kidolgozása 

▪ FNT-Syntax tesztlista alapján a járműdinamikai szoftver követelményeinek ellenőrzése 

▪ A jóváhagyási folyamat részeként a funkció- és modellfejlesztés támogatása, tesztkezelés és -

alkalmazás, valamint hibaüzenetek és változtatási kérelmek kezdeményezése 

 

THE DRIVING FORCE.  



A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek/készségek: 

▪ Releváns mérnöki, mechatronikai, mérnökinformatikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki 

tanulmányok 

▪ Tapasztalat tesztelésben (autópar előny) 

▪ Matlab / Simulink, VBA és Python tapasztalat 

▪ Analitikus, gyakorlatias gondolkodás 

▪ Ügyfélorientált, felelősségteljes munkastílus 

▪ Csapatmunkában való sikeres érvényesülés 

Amit kínálunk: 

▪ Multinacionális környezet 

▪ Külföldi betanulás és folyamatos képzés 

▪ Versenyképes bércsomag 

▪ Kihívást jelentő, felelősségteljes változatos feladatok 

▪ Kiváló irodai környezet és/vagy Home Office 

Munkavégzés helye: 

▪ Országszinten bárhonnan végezhető 

Állás, munka területe(i): 

▪ Mérnök 

▪ Tesztmérnök   

▪ Üzleti támogató központok 

▪ Informatikai támogatás 

 

Szükséges tapasztalat: 

▪ 0-2 év szakmai tapasztalat 

▪ Pályakezdők jelentkezését is várjuk 2 hónapos németországi (BMW) tréning vállalása esetén 

Szükséges végzettség: 

▪ Minimum folyamatban lévő, és/vagy befejezett főiskolai tanulmányok 

 



Szükséges nyelvtudás: 

▪ Német aktív erős kommunikációképes szinten 

Foglalkoztatás jellege: 

▪ Teljes munkaidő 

 

 

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI LINKEN KERESZTÜL: 

Tesztmérnök (német nyelvtudással, home-office) | FormelD (hrszoftver.hu) 

 

https://formeld.hrszoftver.hu/jobs/Tesztmernok

