
HYDROSTA BV IN ZWARTSLUIS IS EEN DYNAMISCH BEDRIJF,

ACTIEF OP HET GEBIED VAN AANDRIJFTECHNIEK, HYDRAULISCH

EN ELEKTRISCH, GECOMBINEERD MET BESTURINGSELEKTRONICA.

Wij zijn vooral actief op het gebied van systeem- en regeltechniek van hoogwaardige
en innovatieve systemen voor de mobiele, maritieme en industriële sector.
Naast ontwikkeling en productie van systemen zijn wij ook toeleverancier

van gerenommeerde elektrische en hydraulische componenten en toebehoren.

Het is onze doelstelling om een betrouwbare partner en voorkeursleverancier
te zijn van onze afnemers voor zowel standaardproducten

als voor custom-built systemen.

Voor uitbreiding van onze engineering afdeling zijn wij per direct op zoek naar een

Software, Hardware en Applicatie engineer 
HBO-er

FUNCTIEOMSCHRIJVING
In deze functie draag je zorg voor het ontwerpen, calculeren, programmeren en

in bedrijfstellen van onze uiteenlopende besturingsapplicaties. Je weet door je kennis
op het gebied van PLC en embedded systemen tot baanbrekende en creatieve

oplossingen te komen. Binnen ons bedrijf maken we vooral gebruik van C/C++ en ST, 
maar ook andere programmeertalen zijn aan de orde.

Je werkt samen met een team van engineers voor nationale en internationale
opdrachtgevers. Tevens draag je de verantwoording voor het goed documenteren

en het begeleiden van projecten van onze diverse opdrachten.

PROFIEL
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding elektronica en je ziet een uitdaging

in het maken van mooie en degelijke software oplossingen. Je bent een
sterke persoonlijkheid die bereid is zich optimaal in te willen zetten en beschikt
over goede communicatieve eigenschappen voor werken in een teamverband. 

WIJ BIEDEN
een uitdagende en gevarieerde baan in een groeiende, dynamische onderneming

met een prettige en informele werksfeer. Bij deze functie horen uitstekende primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er mogelijkheden

m.b.t. opleiding en persoonlijke ontwikkelingen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!  

Meer informatie over Hydrosta vind je op www.hydrosta.nl.

Jouw schriftelijke sollicitatie met uitgebreide CV
kun je voor 10 februari a.s., richten aan

Hydrosta BV t.a.v. dhr. L. Stam, Postbus 50, 8064 ZH Zwartsluis
of per mail naar lstam@hydrosta.nl


