More scope
for you.
And your
ideas.

Rohde & Schwarz er hjemsted for dybdegående teknisk know-how og innovative og engagerede medarbejdere. Vi er anerkendt som en af
verdens førende inden for trådløs kommunikation, og vi udvikler fremtidsorienterede produkter til mange vækstområder såsom mobiltelefonteknologi, radiokommunikation og digitalt TV. Vi driver forretning i mere end 70 lande. Rohde & Schwarz Technology Center A/S er
kompetencecentret for produktudvikling og kernekundesupport i hjertet af Norden.
Vi søger en softwareingeniør til koordinering af vores release & test team for de nyeste produkter inden for LTE standarden.
Med den tidevandsbølge af nye IoT produkter der er på vej med sigte på 5G, så er LTE ikke gårsdagens kommunikations teknologi, men en
vigtig del af fremtidens.

Softwareingeniør
LTE Release & Test Koordinator
Dine opgaver:

Dine Kvalifikationer:













Koordinering af et mindre team af ingeniører der varetager
alle opgaver i forbindelse med test og frigivelse af LTE og LTE
Advanced protokol stak implementering på R&S CMW500.
I samarbejde med projektlederen for LTE udviklingen at:
o Udvikle konfigurations styring og
frigivelsesprocedurer efter principperne i
”Continuous Integration”.
o Udvikle test strategi og test planer for nye LTE
Advanced features.
I samarbejde med test teamet sikre, at test planer bliver udført
og fulgt op.
Specificere og drive udviklingen af automatiske test og
rapporteringssystemer.
Deltagelse i vores KIT-organisation (Knowledge, Innovation
and Technology) med op til 5% af din tid.
Rejseaktivitet må forventes i begrænset omfang.








Uddannet ingeniør (M.Sc.E.E.eller BSc Eng.) eller datalog.
Erfaring med script sprog og ”Continuous Integration” metoder
og værktøjer (f.eks. Jenkins).
Et solidt kendskab til 3GPP standard for E-UTRAN.
Et solidt og dokumenteret kendskab til objekt orienteret
programmering (f.eks. C++ og C#).
Passion for automation af manuelle opgaver.
Kendskab til versions- og projektstyringsværktøjer.
Udadvendt og har gode kommunikationsevner.
Gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt.

Vores tilbud:
Rohde & Schwarz leverer mere end state-of-the-art produkter. Det er en pålidelig, international virksomhed med høj medarbejdertilfredshed.
Du kommer til at indgå i et internationalt udviklingsmiljø og får et tæt samarbejde med 52 kollegaer i vores danske teknologicenter. Dine
kollegaer har været her længe, fordi det er en stabil virksomhed med mange spændende tekniske udfordringer og samarbejde på højt fagligt
niveau.
Hvis dette lyder som den stilling, du har ventet på, så send din ansøgning og CV til job.tcdk@rohde-schwarz.com. Hvis du har spørgsmål,
kan du kontakte direktør Ole Krøg Larsen på tlf. 9673 8800.

