LINKÖPING / SWEDEN

Flight Test Engineer,
Key words: UAV, Operations, Flygprov,

UMS Skeldar befinner oss nu i expansiv fas där vi lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och
produktionen av våra system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform som är anpassad för den militära och civila marknaden
världen över. I tjänsten som Flight Test Engineer söker vi en person som drivs av ordning och reda samt vill vara länken
mellan vår utvecklingsavdelning och flygoperativa verksamheten. Denna roll passar dig som har tidigare erfarenhet av
flygprov och vill applicera dina kunskaper på en produkt som precis kommit ut på marknaden.
Till följd av ytterligare ett större kundkontakt utökar nu vi på UMS Skeldar vår flygoperativa verksamhet. Flygorganisationen
består idag av närmare 25 personer där positionerna varierar mellan tekniker, pilot och flygtestingenjörer. Teamet har ett
högt tempo där arbetsbelastningen bitvis kan upplevas som hög. Då vi inte har möjlighet att operera i Linköping sker större
delen av våra flygningar i Hultsfred eller Motala. För denna tjänst söker vi en riktig teamplayer som gillar att samarbeta med
andra och ställer upp för sina kollegor. Du har en hög teknisk förståelse då tjänsten till stor del handlar om att prova ut nya
funktioner och sedan analysera data som återkopplas till utvecklingsavdelningen. I tjänsten som Flight Test Engineer kan du
också komma att avlasta övriga kollegor i den flygoperativa verksamheten genom att vara Pilot vid demos eller vara behjälplig
ute hos vår kund. Därför söker vi en person som har en teknisk bakgrund samt någon form av flygcertifikat sedan tidigare.
Vi ser fram emot din ansökan!

Vi erbjuder:
•

En unik möjlighet att vara med i snabbt växande företag

•

En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik

•

En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden

•

En möjlighet att påverka innehållet i din framtida yrkesroll
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Arbetsuppgifter:
•

Utveckla företagets rutiner och processer för utprovning

•

Initiera testspecifikationer och metoder

•

Granska att föreskrivna tester har blivit utförda och godkända

•

Delta och leda utförandet av specifika mark och flygtester

•

Skapa testrapporter och analysera resultat

•

Genomföra tekniska utredningar och mäta hur företaget upprätthåller teststandarder

•

Utföra tester på mjuk- och hårdvara innan den släpps till kund eller produktion

•

Att vara Remote Pilot och ingå i den flygande besättningen.

•

Vara den flygoperativa verksamheten behjälplig med diverse arbetsuppgifter som kan uppstå

Kravprofil:
•

Eftergymnasial teknisk utbildning alternativt minst 5 års erfarenhet ifrån flygprov

•

Meriterande: Högskole- eller civilingenjörsexamen

•

Flygcertifikat, bemannat eller obemannat, alternativt dokumenterad arbetslivserfarenhet inom orådet

•

Meriterande: arbetslivserfarenhet från försvarsindustrin eller Försvarsmakten

•

Viktiga egenskaper för denna tjänst är: Samarbetsförmåga, kommunikativ, självgående och analytisk

•

För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.

Övrigt:
•

Arbetsplats: Linköping, resor är frekvent förekommande såväl inrikes som utrikes

•

Tjänstegöringsgrad: Heltid

•

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
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Intresserad?
Skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero
OBS! Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

For more information on UMS Skeldar Sweden AB, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero
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