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ZF planifică să își extindă Centrul Tech din Timișoara
•

•
•

ZF Tech Center România din Timișoara este planificat pentru
a fi extins pentru soluțiile de transmisie electrică urmând să
devină un hub major al Centrului global de software ZF;
Numărul de ingineri va crește în următorii trei ani;
Se așteaptă o cooperare mai puternică cu Universitatea
Politehnica din Timișoara.

Timișoara/Friedrichshafen. ZF intenționează să își extindă domeniul
de activitate din Timișoara. Astăzi 150 de ingineri lucrează pentru
ZF la Timișoara. Dimensiunea echipei actuale va crește în următorii
trei ani. ZF va extinde competențele hub-ului său de inginerie din
vestul României, de la sistemele de direcție și frânare către
mobilitatea electrică și soluțiile software și va dezvolta echipele de
inginerie pe toate segmentele.
„ZF Tech Center România din Timișoara, va deveni un hub major în
rețeaua globală de cercetare și dezvoltare a ZF”, spune Dr. Dirk
Walliser, vicepreședinte senior pentru cercetare și dezvoltare
corporativă, inovare și tehnologie.
„Vrem să construim, pornind de la expertiza colegilor noștri din România
și să creăm o locație de cercetare și dezvoltare care să permită
dezvoltarea de sisteme complete. Echipa extinsă va lucra la soluții
software și hardware pentru vehiculele acționate electric. Consolidăm în
continuare acest domeniu, datorită creșterii dinamice a cererii pentru
soluțiile de transmisie, electrificate și a sistemelor de funcțiuni ale
vehiculelor inteligente”
In prezent, la ZF Tech Center Timișoara, inginerii dezvoltă și testează
software pentru sistemele de direcție și frânare, în principal pentru
Divizia ZF Sisteme de Siguranță Active. Odată cu extinderea Centrului
Tech, se așteaptă ca numărul angajaților să crească semnificativ până în
2024. „Datorită cooperării stabile și fructuoase cu Universitatea
Politehnica din Timișoara, putem angaja specialiști bine pregătiți”,
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subliniază Dr. Walliser. „Le vom oferi sarcini și proiecte interesante
pentru a lucra la generația următoare de mobilitate, în cadrul unuia
dintre cei mai mari furnizori automotive din lume.”
ZF în România
ZF are peste 5.000 de angajați în cele cinci locații din România
(Timișoara, Roman, Oravita, Lupeni, Marghita). Printre acestea se
numara și Centrul Tech ZF din Timișoara, care provine din divizia auto a
furnizorului român de servicii de inginerie BeeSpeed și face parte din
grupul ZF din Ianuarie 2019. BeeSpeed lucra pentru Divizia ZF Sisteme
de Siguranță Active (fostă componentă a TRW) deja din 2008.
„Extinderea ZF Tech Center din Timișoara evidențiază importanța
crescândă a regiunii noastre în cadrul ZF și se bazează pe forța de
muncă de înaltă calificare, existenta”, a spus Dr. Sever Scridon –
Director al ZF Tech Center din Timișoara. „Cu acest proiect, ZF oferă
oportunități excelente de carieră, asigurând acces la nivel mondial spre
proiectele care modelează transformarea mobilității globale. Vom fi
bucuroși să întâmpinăm noi colegi și să le oferim un mediu de lucru
notabil, cu laboratoare de ultimă generație, într-o locație atractivă”, a
subliniat Dr. Scridon.
Posturile disponibile în momentul de față la ZF Tech Center din
Timișoara sunt listate aici: https://jobs.zf.com/
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Despre ZF
ZF este o companie globală, de tehnologie, care furnizează sisteme pentru autoturisme,
vehicule comerciale și tehnologie industrială, asigurând următoarea generație de
mobilitate. ZF permite vehiculelor să vadă, să gândească și să acționeze. În cele patru
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domenii tehnologice privind controlul mișcării vehiculelor, a siguranței integrate, a
conducerii automate și a mobilității electrice, ZF oferă soluții complete de produse și
software atat pentru producătorii de vehicule consacrați cât și pentru furnizorii de
servicii de transport și mobilitate, recent stabiliți. ZF electrifică o gamă largă de tipuri de
vehicule. Cu produsele sale, compania contribuie la reducerea emisiilor, la protejarea
climei și la intensificarea mobilității în siguranță.
În anul fiscal 2020, ZF a raportat vânzări de €32.6 miliarde. Compania are un număr de
peste 150,000 salariați în aproximativ 270 locații din 42 de țări.
Pentru alte informații pentru presă și fotografii, vă rugăm vizitați: www.zf.com
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