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IN THE BLINK OF AN EYE,  
PROTECTING YOU AND YOUR LOVED ONES.

Profil firmy: 
•	 Siedziba	firmy	Livonia,	Michigan,	US
•	 Ponad	65,000	pracowników
•	 185	lokalizacji	w	24	krajach	włączając	w	to	13	
torów	testowych	i	23	centra	inżynieryjne

•	 Jeden	z	największych	dostawców	do	przemysłu	
samochodowego	na	świecie

Projektujemy	oraz	rozwijamy	najszerszą	gamę	technologii	w	
zakresie	systemów	bezpieczeństwa	zarówno	tych	aktywnych,	
które	mają	na	celu	pomóc	kierowcy	w	uniknięciu	kolizji,	jaki	
pasywnych	zabezpieczające	pasażerów	w	momencie	wypadku.	
TRW	Automotive	wdraża	wiele	inicjatyw	biznesowych,	aby	
zapewnić	klientom	najwyższą	jakość	wyrobów.	Ciągłe	dążenie	
do	doskonałości	daje	rezultaty:	wzrost	tempa	rozwoju,	poprawa	
jakości	produktów,	wzrost	wartości	akcji	i	udziałów	oraz	czołowe	
miejsce	w	branży.
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IN THE BLINK OF AN EYE,  
CALCULATING MILLIONS OF LIFE-SAVING DECISIONS.

Centrum Inżynieryjne składa	się	z	dwóch	grup	–	mechaników	i	elektroników,	łącznie	ok.	250	specjalistów.	Wspieramy	
rozwój	zaawansowanych	systemów	odpowiedzialnych	za	bezpieczeństwo	pasażerów	tj.	poduszki	powietrzne	
i	pasy	bezpieczeństwa.	Rozwijamy	również	nowe	linie	produktowe	pracujące	dla	Systemów	Zintegrowanych,	
Systemów	Wizyjnych,	Kamer	i	Radarów.	Współpracujemy	z	globalną	siecią	Centrów	Rozwojowych	zlokalizowanych	
gównie	Niemczech,	USA,	Chinach,	UK	oraz	Hiszpanii	udoskonalając	obecne	produkty	i	systemy	poprzez	użycie	
najnowocześniejszych	technik	i	sprzętu	komputerowego.

Grupa Mechaników zajmuje się: 
•	 Tworzeniem	prototypów	oraz	testami	realizowanymi	

przy	ich	użyciu;
•	 Modelowaniem	oraz	pracami	symulacyjno-

obliczeniowymi;
•	 Pracami	konsultacyjnymi,	w	ramach	których	tworzona	

jest	koncepcja	oraz	dokumentacja.

Grupa elektroników jest odpowiedzialna za:
•	 Tworzenie	oprogramowania	wbudowanego,	a	także	algorytmów	

odpowiedzialnych	za	działanie	systemów	bezpieczeństwa;
•	 Testowaniem	oprogramowania	oraz	elementów	elektronicznych;
•	 Tworzeniem	projektów	i	analiz	układów	elektronicznych.	
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IN THE BLINK OF AN EYE,  
PROTECTING PEOPLE AND THE PLANET.

Jeżeli	chcesz	dołączyć	do	międzynarodowego	zespołu,	pracować	wśród	wykwalifikowanej	kadry	inżynierów,	cenisz		
sobie	możliwość	rozwoju	oraz	stały	kontakt	z	najnowszą	technologią	–	dołącz	do	nas!		

Jak aplikować?
Prześlij swoją aplikację na: 

TRW Polska Centrum Inżynieryjne 
ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa

centrum.inzynieryjne@trw.com 

Jak wygląda proces rekrutacji?
•	 Weryfikacja	CV
•	 Zaproszenie	na	rozmowę	kwalifikacyjną;		czasem	rozmowa		

poprzedzona	jest	testem	z	wiedzy	technicznej
•	 Weryfikacja	kwalifikacji	podczas	rozmowy,	w	której	biorą	udział	

minimum	jeden	kierownik	działu	oraz	przedstawiciel	HR
•	 Oferta	pracy



Obecnie poszukujemy osób na stanowiska: 

JOB OPENINGS:

 ◄ Inżynier CAE – NASZE WYMAGANIA:  
Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, fizyki i/lub lotnictwa, inżynierii lądowej; 
wiedza teoretyczna/praktyczna z zakresu dynamiki; wiedza z zakresu analiz MBD i/lub FEM; 
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 ◄ Inżynier Elektronik – NASZE WYMAGANIA: 
Wszechstronna wiedza w zakresie układów elektronicznych cyfrowych i analogowych; dobra 
orientacja w aplikacjach bazujących na mikrokontrolerach; Biegłość w obsłudze sprzętu 
laboratoryjnego, jak  oscyloskopy, multimetry, zasilacze i generatory sygnałów; Podstawowa 
znajomość FMEA.

 ◄ Programista – NASZE WYMAGANIA: 
Doświadczenie w programowaniu w języku: C; studia wyższe o kierunku inżynieria 
oprogramowania,   elektronika, informatyka lub pokrewne; dobra znajomość języka 
angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu obwodów elektronicznych; znajomość UML.

 ◄ Projektant – NASZE WYMAGANIA:  
Doświadczenie w projektowaniu z użyciem systemów 3D CAD; praktyczna znajomość NX 
Unigraphics lub/oraz CATIA V5; umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej; 
komunikatywna znajomość języka angielskiego lub/oraz języka niemieckiego. 

 ◄ Tester Oprogramowania – NASZE WYMAGANIA:  
Dobra znajomość obwodów elektronicznych (cyfrowych i analogowych); znajomość 
architektury mikrokontrolerów; znajomość skryptowych języków programowania (np. Python, 
PERL, bash) lub języka C; bardzo dobra znajomość sprzętu laboratoryjnego (oscyloskop, 
generator, multimetr, itp.); elementarna wiedza o testowaniu oprogramowania.

Więcej informacji na: ww.trw.pl 


