Software Engineer m/v
https://www.icdrachten.nl/vacatures/software-engineer/

Bedrijf: Variass
Locatie: Drachten
Opleidingsniveau: HBO
Periode: Onbepaalde tijd
Stage: Nee
Variass Group; Accelerators in optimizing development & production
Als system supplier en EMS specialist ontwikkelt, industrialiseert en produceert Variass
elektronische en mechatronische hightech oplossingen voor haar klanten. Variass draagt bij
aan producten die er in onze wereld écht toe doen. Voor de markt van morgen, op het
gebied van Defensie & Security, Medisch en Industrie. Wij combineren en integreren
ontwikkeling én productie en versnellen de optimalisering en passen de kennis van vandaag
toe voor de ambitie van morgen. Variass heeft vestigingen in Drachten en Veendam en er
werken totaal 125 medewerkers.
Variass Development
Met een veelzijdig team richten wij ons in nauwe samenwerking met de klant op de
ontwikkeling en industrialisatie van klant specifieke producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven collega voor de functie
van Software Engineer. Voor deze functie is de standplaats Drachten, maar je bent ook
regelmatig in de vestiging in Veendam werkzaam.
Functie omschrijving
Als ervaren engineer maak je binnen de afdeling development deel uit van een
multidisciplinair projectteam bestaande uit engineers in de vakgebieden hardware,
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embedded software en mechanica. De werkzaamheden variëren van het specificeren,
ontwerpen, realiseren tot en met het in bedrijf stellen van elektronica.
Deze functie is geschikt voor mensen met relevante werkervaring, die een veelzijdige baan
zoeken en een zeer hoog kwaliteitsbewustzijn hebben.
Profiel
Wij zoeken iemand met minimaal een afgeronde technische HBO opleiding;
Minimaal 5-10 jaar relevante ervaring in het ontwerpen van embedded software;
Kennis van C/C++ in een embedded context
Kennis van real-time operating systems en daarbij horende concepten
Kennis van microcontrollers
Kennis van protocollen als SPI, I2C, CAN, modbus
Kennis van unit-testing
Affiniteit met motor control is een pré
Affiniteit met hardware development is een pré
Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
Je bent proactief en flexibel met oog voor de project belangen;
Je communiceert bewust en stuurt verwachtingen tijdig bij als dat nodig is.
Variass biedt jou
Een leuke afwisselde functie binnen een omgeving welke gericht is op samenwerking,
innovatie en dynamiek. Door enthousiaste en betrokken collega’s zijn de lijnen in onze
organisatie kort en is de werksfeer open en informeel. Variass biedt je een goed pakket
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met voldoende ontwikkelmogelijkheden.
Wanneer je interesse hebt, nodigen we jou uit om te solliciteren.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over onze organisatie: www.variass.nl of kun je je richten tot Nico van
der Dussen (0598-619475). Je motivatiebrief en uitgebreide CV kan gemaild worden naar
Viviënne van der Hout; Afdeling P&O; pz@variass.nl
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