ELECTRICAL ENGINEER
Werk jij graag aan de technologie van morgen? Creeër jij graag impact? Altijd al mee willen bouwen
aan een jong bedrijf? Dan zoeken we jou!
Als Electrical Engineer werk je bij KITE Robotics aan de robotsystemen van morgen. Je bent
hoofdverantwoordelijk voor electronica in de breedste zin. Van motion en sensortechnologie tot en
met communicatie en embedded systems ontwerp. En van begin tot eind: van (klant)wens via concept
naar ontwerp tot en met realisatie en verificatie. Verbetering van bestaande systemen valt ook onder
jouw verantwoordelijkheid. Kortom: bij KITE Robotics ben jij de spin het web als het gaat om
electronica, waarbij je in een team met verschillende disciplines samenwerkt en die nieuwe robots
daadwerkelijk realiseert!
KITE Robotics, gevestigd in de Gallery op de campus van de Universiteit Twente, is een snelgroeiend
bedrijf en ontwikkelt robots voor de inspectie en reiniging van wolkenkrabbers. Op dit moment
veroveren we Nederland, en we krijgen aanvragen uit de hele wereld. Singapore, Dubai, London, you
name it. Ter versterking van het team zoeken we een electrical engineer die net als ons enthousiast
raakt van het realiseren van het onmogelijke, passie heeft voor uitdagingen en zich vol overgave op
het doel stort.
Wat is je achtergrond?
•

Je hebt een afgeronde hbo-of wo-opleiding Elektrotechniek met minimaal 2 jaar werkervaring

•

Je bent analytisch sterk

•

Je hebt een Hands-on en can-do mentaliteit

•

Je bent creatief en weet altijd een oplossing te vinden, waarbij je oog hebt voor het resultaat

•

Je hebt ervaring in ontwerp, assemblage en testen van PCB’s

Wat kun je van ons verwachten?
•

Ruimte om jezelf te ontwikkelen

•

Bij ons werk je aan uitdagende projecten, van begin tot eind, met een hoge mate van vrijheid.
Niet slechts het ontwikkelen van concepten en het maken van ontwerpen, maar ook het
bouwen en testen horen er bij. Je gaat door tot het werkt!

•

Jouw opgeleverde werk vind je direct terug in de technologie die wij aan onze klanten leveren.

•

Je komt in een enthousiast team terecht met informele werksfeer in een dynamische- en
internationale markt.

•

Korte lijnen. Bij ons is de organisatie plat, weet iedereen wat iedereen doet en heeft iedereen
zijn eigen verantwoordelijkheid. Het initiatief neem je dan ook!

•

Een uitstekende salariëring en overige arbeidsvoorwaarden

•

De komende jaren verwachten we sterk door te groeien, waardoor je zelf ook mee kunt
groeien.

Postal Address

KITE Robotics B.V.
P.O. Box 545
7500 AM Enschede
Netherlands

Visiting Address

KITE Robotics B.V.
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
Netherlands
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www.kiterobotics.com

