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Samenvatting Jaguar Land Rover en de virtuele Britse band Gorillaz slaan de handen
ineen om een nieuwe generatie world-class elektrotechnici en
softwarespecialisten te vinden via een te kraken code in de app van de
band.

Details Wie de code kraakt, gaat versneld door het sollicitatieproces. Jaguar Land
Rover wil op deze nieuwe, verfrissende manier duizenden talenten aannemen.
Noodle, de virtuele Japanse gitariste van Gorillaz en sinds 2016 ambassadeur
van het Formula E-raceteam van Jaguar: “Can you crack the code? Put your
skills to the test! Hey, maybe you might land yourself *the* most BADASS job
you can imagine. Dare to win!”

Kraak de code
Sollicitanten gaan in de app aan de slag in de 360 graden garage van de band,
waar ook de iconische auto’s uit de videoclips van Gorillaz te zien zijn. Om
onder andere de voordelen van elektrische rijden te leren kennen, moeten
kandidaten tijdens het eerste deel van de opdracht een Jaguar I-PACE
Concept assembleren – de eerste 100% elektrische, sportieve vijfzitter van
Jaguar. Het tweede deel is een stuk pittiger en richt zich op het kraken van de
code. Er zijn meer dan 4.000 combinaties mogelijk. Hier moet duidelijk worden
wie het talent heeft om aan de slag te mogen gaan bij Jaguar Land Rover.

Alex Heslop, Head of Electrical Engineering bij Jaguar Land Rover:
“As the automotive industry transforms over the next decade, fuelled by
software innovation, we have to attract the best talent and that requires a
radical rethink of how we recruit. Here we’ve found an engaging way to
recruit a diverse talent pool in software systems, cyber systems, app
development and graphics performance. It will be the first of its kind.”

Download de Gorillaz App in de iTunes App Store of Google Play. Solliciteren?
Kijk op www.jaguarlandrovercareers.com. Op de traditionele wijze solliciteren
blijft mogelijk, maar Jaguar Land Rover nodigt potentiele kandidaten graag uit
om de app te downladen en de codes te kraken. Meer weten over elektrisch
rijden? Kijk op www.jaguarlandrovercareers.com/jlr-roles/product-
creation/electrification/
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Over Land Rover Nederland

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren
van authentieke vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de
grootste omvang van capaciteiten in hun respectievelijke segmenten. Daarbij
neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit
omvat duurzame productie, ontwikkeling van nieuwe technologie en de
humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. De
assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig
klimaatneutraal. Zie www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere
nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum
van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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