VA C AT U R E
Lokeren

E17
Gent

20 min

Antwerpen

20 min

S E N I O R E M B E D D E D S O F T WA R E E N G I N E E R
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 van hun passie en
hobby hun beroep hebben gemaakt. Je bent een belangrijke schakel in de ontwikkeling van onze IOT-oplossingen.
Ben jij graag bezig met het complete plaatje, iemand die speelt met software technologie?
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.

VOORNAAMSTE TAKEN
• 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.

STUDIES EN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
• Bachelor of Master in ICT.
• Embedded C/C++ and Python
• Familiar with basic Agile concepts

• Linux / Yocto
• Networking protocols
• Git

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
• Een afwisselende job in een groeiende, familiale onderneming met kans om jezelf verder te ontwikkelen
• Een positieve en aangename werksfeer met aandacht voor een gezonde work-life balance
• Een voltijds contract van onbepaalde duur (40u week met 12 ADV dagen)
• Aantrekkelijke extra-legale voordelen
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Meer info?
T. 09 340 54 70

Hoe solliciteren:
Stuur je CV + motivatiebrief ter attentie van David Maelfait naar david.maelfait@alphatronics.be
Online:
www.alphatronics.be/vacatures

