Savox Communications Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan vaativaan
ammattikäyttöön tarkoitettuja viestintäratkaisuja ja -laitteita palo- ja pelastustoimintaan, poliisille ja
puolustusvoimille sekä teollisuuteen. Tuotevalikoima täydentyi teollisuustietokoneilla – ja näytöillä
Control Express Finlandin siirryttyä Savoxin omistukseen keväällä 2017.
Savox on toimittanut viestintälaitteita ja -ratkaisuja maailmanlaajuisesti vuodesta 1982 alkaen.
Savoxilla on omia toimipisteitä Suomessa, Englannissa, USA:ssa ja Kiinassa sekä edustusta yli 20 eri
maassa. Savoxin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja Suomessa oleva tuotanto Savonlinnassa. Lue lisää
www.savox.com
Nykyisen audiosuunnittelijamme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme Espoon tai Savonlinnan
toimipisteeseemme
AUDIOSUUNNITTELIJAA – AUDIO DESIGNER
Tehtävässä vastaat tuotteiden audiosuunnittelusta, -määrittelystä ja -testauksesta sekä
tuotekehityksessä ja tuotannossa tapahtuvasta testauksen kehittämisestä. Vastaat Savoxin
audiosuunnitteluprosessista ja huomioit siihen liittyvät mahdolliset riskit ja puutut niihin tarvittaessa.
Audiosuunnittelijana roolisi on keskeinen, kun suunnitellaan uusia audiotuotekonsepteja tai kehitetään
olemassa olevia tuotteita ja konsepteja.
Tehtäviisi kuuluu muun muassa audiotuotteiden spesifikaatioiden sekä käytettävien audiokomponenttien
ja -teknologioiden määrittely, Codec- ja DSP-ohjelmistokehitykseen osallistuminen sekä mekaniikka- ja hwsuunnittelijoiden tukeminen ja ohjeistaminen audiotuotteiden erityisvaatimusten osalta. Lisäksi kehität ja
toteutat audiotuotteiden dokumentointia sekä suunnittelet ja koordinoit testauksia sekä analysoit tuloksia
yhdessä projektitiimin kanssa.
Odotamme Sinulta signaalinkäsittely- ja akustiikka-alan korkeakoulututkintoa sekä mikrofonien,
kaiuttimien ja kiihtyvyysantureiden tuntemusta sekä DSP- ja SW-kehitysosaamista. Audiomittausten ja
mittalaitteiden tuntemus on tehtävässä menestymisen kannalta tärkeää. PESQ ja STIPA osaaminen
katsotaan eduksi.
Tehtävään valittavalta edellytämme asiakaslähtöistä asennetta, tarkkuutta, vastuuntuntoisuutta sekä
itseohjautuvuutta. Olet yrityksen ainoa audioasiantuntija, joten taito priorisoida tehtäviä ja hoitaa asioita
järjestelmällisesti ja tehokkaasti, on oleellista. Tulet ongelmitta toimeen niin suomeksi kuin englanniksikin,
sillä Savoxin virallinen kieli on englanti ja toiminta kansainvälistä.
Sinua odottavat haastavat tehtävät mukavien ja osaavien työkavereiden sekä voimakkaasti kehittyvän
liiketoiminnan parissa kansainvälisessä ja kasvavassa yrityksessä. Savoxin Savonlinnan toimipiste muuttaa
uusiin tiloihin keväällä 2018, joten jos Savonlinna olisi sinulle sopiva toimipiste, pääset muuton myötä
vaikuttamaan myös työympäristön toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Mikäli työskentelet mieluummin
pääkaupunkiseudulta käsin, toimipisteemme sijaitsee Espoossa Mankkaalla. Tehtävä alkaa mahdollisimman
pian.
Mikäli kiinnostuit tehtävästä, hae mahdollisimman pian, sillä täytämme paikan heti sopivan kandidaatin
löydyttyä. Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen kuitenkin viimeistään sunnuntaina 19.11.2017
osoitteeseen: jobs@savox.com.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sourcing Director Saku Räsänen, puh. 050 4028 475, tai sähköposti:
saku.rasanen@savox.com.

