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EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
De wereld van morgen? Geconnecteerd, smart, Industry 4.0 en nog veel meer.
Als software ontwikkelaar kom je terecht in een enthousiast team dat bestaat uit mensen
die met veel passie en steeds professioneel tewerk gaan.
Je bent een belangrijke schakel in de ontwikkeling van onze IOT-oplossingen.
Ben jij graag bezig met het complete plaatje en heb je interesse om op de hoogte te blijven
van de nieuwste software technologieën? Dan is dit de geknipte job voor jou.
Ben je nog geen expert op elk gebied? Geen probleem, je kan steeds op ons ervaren team rekenen.
Daarnaast krijg je de ruimte om deze competenties verder uit te werken.

Voor n aams te ta ke n

..................................... .....................................................................................................................................................

•
•
•
•

Je neemt deel aan de brainstorm en research fase.
Je helpt mee aan de technische analyse.
Je programmeert de nieuwe software componenten.
Je werkt samen met product management en product engineering aan de optimalisatie
en afwerking van het product.
• Je verzorgt de technische documentatie.

Vaardigh ede n
•
•
•
•
•
•

..............................................................................................................................................................................................................

Bachelor of Master in ICT
Embedded C/C++ en Python
Kennis van CI/CD
Linux / Yocto
Netwerk protocollen
Git

Wa t h e bbe n wij te bi e de n

...........................................................................................................................................................................

• Een uitdagende job in een groeiende, familiale onderneming met kans
om jezelf verder te ontwikkelen.
• Een positieve en aangename werksfeer in een team van gespecialiseerde
en gedreven mensen met aandacht voor een gezonde work-life balance.
• Contract van onbepaalde duur (40-uren-week met 12 ADV dagen).
• Groepsverzekering, maaltijdcheques & ECO cheques.

solliciteer nu
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Stuur je CV + motivatiebrief naar david.maelfait@alphatronics.be
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