
 

 

 

 

 

 

Software Test Engineer 
Softvérové testovanie pre Vdynamics 
 

Náplň Vašej práce: 

• Vykonávanie zoznamov testov špecifikovaných syntaxou FNT na 
overenie požiadaviek na softvér jazdnej dynamiky. 

• Zodpovednosť aj za testy - vykonávanie, analýza a následné 
vyhodnotenie výsledkov. Ak sa vyskytnú odchýlky, zaznamenanie 
ich a v prípade problémov nájdenie vhodného riešenia. 

• Testovací technik (f/m/d) bude zodpovedný za vyhodnotenie 
požiadaviek zákazníka a systému v rámci vývoja funkcií nášho 
zákazníka a odvodenie špecifikácií testov z nich. 

• Definovanie testov komponentov a systému na rôznych 
testovacích inštanciách (HiL, SiL, MiL, vozidlo). 

• Ako súčasť procesu uvoľnenia, podpora vývoja funkcií a modelov, 
ako aj správa testov a aplikácie technickými vstupmi a spúšťanie 
chybového hlásenia a požiadaviek na zmeny. 
 

Čo od Vás očakávame:  

• Nevyhnutná znalosť nemčiny aspoň na úrovni B1 (mierne 
pokročilý), 

• mali by ste mať už prvé skúsenosti s testovaním softvéru, 

• neobídete sa bez všeobecnej znalosti softvéru pre dynamiku 
vozidla, 

• požaduje sa orientácia v autotronike a mechatronike vo vozidle 
oceníme skúsenosť s prácou s Pythonom, 

• uvítame skúsenosti s FNT and ECU – test, 
• výhodou je, ak ste sa stretli s Matlab/Simulink, VBA, 
• určite Vám pomôže dobré analytické myslenie a abstrakcia, 
• vnímavosť, 
• mali by ste vedieť pracovať v tíme a orientovať sa na zákazníka. 

 
 

 

 

Formel D Group  

je medzinárodný poskytovateľ služieb, ktorý 

zaisťuje pre výrobcov vozidiel a ich 

dodávateľov kvalitu produktov a procesov 

vo všetkých fázach výrobného procesu v 80 

lokalitách po celom svete. Našim 

zákazníkom ponúkame kompletné 

zabezpečenie kvality, vrátane vývoja a 

kvalifikácie dodávateľov. Poskytujeme ručné 

skúšky, premenu komponentov, ako aj 

celých vozidiel. Pripravujeme aj technickú 

dokumentáciu ako servisné manuály a 

užívateľské príručky. V spolupráci s 

výrobcami, predajcami a zákazníkmi, 

zaisťujeme optimalizáciu popredajných 

procesov a zhodu so štandardami kvality či 

ich zavádzanie u predajcov a v servisoch.  

 

 

Dajte nám o sebe vedieť!  

Ak máte nemčinu v malíčku a oslovila Vás 

naša ponuka, pošlite nám svoje CV : 

eliska.balazova@formeld.com 
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