Thales jest globalnym liderem technologicznym, który kształtuje współczesny świat. Grupa świadczy usługi i dostarcza innowacyjne rozwiązania
klientom z branży lotniczej, kosmicznej, transportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa cyfrowego oraz przemysłu obronnego. Obecnie firma
zatrudnia 83 000 pracowników w 68 krajach. W 2019 roku Thales osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 19 miliardów euro (pro forma,
razem z Gemalto).
Thales inwestuje przede wszystkim w innowacje cyfrowe – łączność, Big Data, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo – technologie, które
wspierają firmy, organizacje i rządy w decydujących oraz krytycznych momentach.
Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Inżynier ds. Walidacji Danych
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•

Walidacja rozwiązania w zakresie aplikacji specyficznej obejmująca oprogramowanie oraz zgodność oprogramowania ze sprzętem
zakończona raportem walidacji. Raport z walidacji danych stanowi część procesu walidacji systemu,
Przeprowadzenie procesu walidacji zgodnie z przyjętymi kryteriami,
Stosowanie zatwierdzonych metod i narzędzi w procesie walidacji,
Weryfikacja tworzonej aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji niezgodności pomiędzy specyficzną aplikacją a wymaganiami,
Udokumentowanie procesu wraz z zapewnieniem identyfikowalności (tracebility) spełnienia wymagań.

Wymagania:
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe – SRK,
Min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
Wiedza w zakresie SRK, bezpieczeństwa technicznego, procesów weryfikacji i walidacji,
Mile widziane uprawnienia projektowe, certyfikaty szkoleń z norm CENELEC,
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
Zdobywanie doświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@thalesgroup.com
Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych poniższej klauzuli zgody, w przypadku uczestnictwa wyłącznie w obecnej rekrutacji,
przeprowadzanej przez Spółkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych ponad wymagane Kodeksem pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

www.thalesgroup.com

