MECHATRONIC ENGINEER
Werk jij graag aan de technologie van morgen? Creëer jij graag
impact? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
KITE Robotics is een snelgroeiend bedrijf en ontwikkelt robots
voor de inspectie en reiniging van wolkenkrabbers. Momenteel
veroveren we Nederland en krijgen we aanvragen wereldwijd,
o.a. uit Singapore, Dubai en Londen. Ter versterking van ons
team zoeken we een mechatronic engineer, die net als wij
enthousiast raakt van het realiseren van het onmogelijke, het
aanzien en karakter van een complete industrie wil veranderen,
geschiedenis wil schrijven en een passie heeft voor uitdagingen
en zich vol overgave op het doel stort.
Als Mechatronic Engineer werk je bij KITE Robotics aan de robotsystemen van morgen. Je bent
verantwoordelijk voor mechatronica in de breedste zin. Van motion- en sensortechnologie tot en met
control systems, communicatie, PLC-technologie en embedded systems ontwerp. Je bent de link
tussen mechanica, elektronica en software. Naast het ontwerpen van nieuwe systemen werk je aan
verbetering van bestaande systemen. Kortom: bij KITE Robotics ben jij de spin in het web als het om
elektronica gaat, waarbij je in een team met verschillende disciplines samenwerkt en de nieuwe robots
daadwerkelijk realiseert!
Wat is je achtergrond?


Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding Mechatronica



Je hebt affiniteit met PLC technologie, embedded systems en houdt van programmeren
(python, C++) of je bent gemotiveerd om dit te leren



Je bent analytisch sterk en werkt graag en goed in een hecht team



Je hebt een hands-on mentaliteit en je houdt van uitdagingen



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

Wat kun je van ons verwachten?


Ruimte om jezelf te ontwikkelen



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



Je vindt jouw opgeleverde werk meteen terug in de technologie, die wij aan onze klanten
leveren.
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Je komt in een enthousiast team terecht met informele werksfeer in een dynamische- en
internationale markt. Je collega’s hebben een achtergrond in mechatronica, control systems,
software en mechanica.



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



Een uitstekende salariëring en overige arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je 28 vakantiedagen, een
reiskostenvergoeding en is er de mogelijkheid tot parttime werken.



We verwachten in de komende jaren een sterke groei van ons bedrijf, waaraan jij een grote
bijdrage kunt leveren en zelf ook mee kunt groeien.

Heb je vragen, neem dan contact op met Thomas Blekkenhorst of Stefan Spanjer via 0541-217016 of
careers@kiterobotics.com.
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