Manter International B.V. ontwikkelt en fabriceert weeg- en
verpakkingsmachines voor verse aardappelen, groenten en fruit soorten.
Daarnaast biedt Manter klantspecifieke maatoplossingen in andere industrieën.
In een zeer moderne productiefaciliteit in Emmen worden alle machines
ontwikkeld en gebouwd, waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lage
cost-of-ownership voorop staan. Via een uitgebreid netwerk van dealers en
eigen vestigingen vinden Manter machines hun weg over de hele wereld. Om in
te spelen op de continue groei die Manter als organisatie doormaakt, zijn we op
zoek naar een enthousiaste:

Elektronica Engineer
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Wat ga je doen?

Welke vaardigheden heb je?

Als Elektronica Engineer zal je voornamelijk bezig zijn met het ontwikkelen
van hardware en het programmeren van die hardware. Verder wordt er op
diverse niveaus software geprogrammeerd. Er wordt intensief met de andere
engineeringsafdelingen samengewerkt. Taken die hieronder vallen zijn o.a.:
• Ontwikkelen van elektronica t.b.v. de Manter machines.
• Ontwikkelen van PCB’s.
• Programmeren op Embedded niveau van machines besturingen.
• Het uitvoeren van externe tests t.b.v. ijkcertificering bij het NMI.
• Testen van hardware en software op machines.
• Support geven op locatie van de machines.
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Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond in de richting van Elektrotechniek.
Je hebt ervaring in het ontwikkelen van elektronica.
Ervaring in het programmeren op Embedded niveau, met C of CC+ is een pré.
Je hebt een goede kennis van de Engelse taal.

Wat bieden wij?
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Een leuke, afwisselende baan bij een internationaal bedrijf.
Een plezierige werkomgeving met een collegiale sfeer.
Volop mogelijkheden om eigen ideeën aan te dragen en te implementeren.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Professionele organisatie met betrokkenheid voor de medewerkers.
De werkzaamheden vinden grotendeels op kantoor in Emmen plaats.
De vacature is in principe voor 40 uur, parttime is in overleg mogelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Phileas Foggstraat 66, 7801 CC Emmen - jobs@manter.com - www.manter.com - +31 591 626300

Solliciteren?
Stuur een e-mail met een
motivatie en je CV naar
jobs@manter.com

