Elektronica Engineer
Taken/werkzaamheden:
Als Elektronica Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van zowel software als
hardware toepassingen welke worden ingezet in de licht tactische voertuigen.
-

Het ontwerpen van de volledige elektrotechnische architectuur van de voertuigen volgens de
daarbij behorende richtlijnen en normen.
Het ontwerpen van stabiele en betrouwbare software voor de user interfaces binnen het
voertuig.
Het uitwerken van deze ontwerpen in CAD, en andere specifieke geschikte software
pakketten.
Het vastleggen van procesvoorschriften ter ondersteuning van diverse bedrijfsprocessen en
technische documentatie.
Het uitvoeren en beheren van configuratie management en het daarbij behorende
wijzigingsproces.
Het uitvoeren van product- en systeemtesten overeenkomstig met de daarbij geldende
richtlijnen en normen.
Regelmatig overleg voeren met de managers van Engineering, R&D, Productie & Logistiek,
Kwaliteit en met leveranciers.

Functiewensen:
Als persoon heb je of ben je:
-

Enige jaren werkervaring op vergelijkbaar niveau in de automotive sector. Schoolverlaters
worden ook uitgenodigd om te reageren.
Technische HBO opleiding, richting Automotive of Elektronica
Kennis van EMC (ElectroMagnetic Compatibility) conform Stanag 4370, AECTP-500
Kennis van toegepaste engineeringsprocessen, zoals configuratie management.
Kosten bewust denken en enig commercieel inzicht zijn een pre.
Zelfstandig kunnen werken in een omgeving met een sterke teamgeest.
Doorzettingsvermogen.
Leergierig.
Communicatief.
Ervaring met: SolidWorks (CAD), C++ programmeren, CAN (J1939)

Wij bieden:
Een veelzijdige functie binnen een jong en dynamisch bedrijf.
De sfeer binnen Defenture wordt gekenmerkt door een open en no-nonsense cultuur. Het teamgevoel zorgt voor de juiste drive voor het behalen van de doelstellingen.
Wij zorgen ervoor dat je middels cursussen en trainingen je kennis en vaardigheden die vereist zijn
ook in huis hebt.
Naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket heb je nu de mogelijkheid om mee te bouwen
aan de groei van het bedrijf.
Interesse:
Herken jij je in bovenstaand profiel stuur dan je CV naar vacatures@defenture.com en motiveer
gelijk in je e-mail waarom wij jou moeten uitnodigen voor een gesprek. Voor overige vragen kan je
ook contact opnemen met Manuela l’Herminez – Manager HRM - van Defenture op telefoonnummer
06-10-890922.

