Embedded Software Engineer | Fourtress

Korte profielomschrijving
“Als embedded software engineer bij Fourtress ben je echt het visitekaartje van de organisatie. Je kunt
zó veel meer uitstralen dan de software die je ontwikkelt.” Wil jij ook het verschil maken?
Bedrijfsprofiel
Technisch automatiseringsbedrijf Fourtress uit Eindhoven verzorgt de beste personele, technische
capaciteit voor het ontwikkelen van hoogwaardige technische producten en diensten. Typerend voor
Fourtress is de passie voor hoogwaardige technologie, gecombineerd met een persoonlijke benadering
van de klant. Bij Fourtress lever je elke dag een zinnige en nuttige bijdrage aan hoogwaardige
technische ontwikkelingen die het dagelijks leven makkelijker en veiliger maken.
Bedrijfscultuur
Bij Fourtress draait het in eerste instantie om de mens, daarna pas om de techniek. En dat is uniek in
de markt waarin het zich beweegt. Opdrachtgevers, medewerkers en organisatie zijn bij Fourtress één
en daarom intens bij elkaar betrokken. Zo heeft Fourtress een cultuur waar iedereen trots op is.
Functieomschrijving
Fourtress is op zoek naar een enthousiaste Embedded Software Engineer die toe is aan een nieuwe,
creatieve uitdaging. In deze rol ontwerp je hoogwaardige software voor embedded systemen in de
automotive-, semiconductor-, consumentenelektronica- en medische industrie. Je bent betrokken bij
het volledige ontwikkeltraject, van ontwerp tot implementatie. De software die jij ontwerpt en bouwt is
zeer gevarieerd en de door jou ontwikkelde embedded systemen dragen te allen tijde bij aan
creativiteit, comfort en veiligheid.
Functie eisen
• Opleiding op HBO/WO-niveau
• Afstudeerrichting o.a.: Informatica, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde of Technische
Computerkunde
• Tussen de 2 en 8 jaar relevante werkervaring in de technische automatisering
• Goede kennis van of ervaring met:
o JAVA, C# en/of C++
o één of meerdere embedded besturingssystemen, zoals (real-time) Linux, Android,
Windows CE of een ander RTOS
o diverse (soft)cores en draadloze technieken
o methoden en technieken zoals UML, RUP, SCRUM en/of Agile
o FPGA’s en DSP’s is een pré
Als persoon heb je… ‘De Human Sense die wij in jou zoeken houdt in dat je beschikt over:’
…goede communicatieve vaardigheden.
…inlevingsvermogen in techniek en mensen.
…een adviserende en betrokken houding richting je collega’s en klanten.
…creativiteit en meedenken hoog in het vaandel staan.
…oprechte interesse in de nieuwste technieken en ben je niet bang deze eigen te maken.
…affiniteit met project- en procesmatig werken.
…de capaciteit om te plannen en de mentaliteit ‘afspraak is afspraak’.
…ambitie op zowel technisch en persoonlijk vlak.
Maar bovenal heb je liefde voor het vak, gecombineerd met een dienstverlenende mentaliteit en een
tikkeltje menselijk ondernemerschap.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•

Salaris en arbeidvoorwaardenpakket die past bij je ervaringsniveau.
Fourtress streeft naar opdrachten in Eindhoven en omgeving.
Diverse bonusregelingen
Enorm veel draagvlak voor opleiding, doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling
Budget voor leaseauto of bovengemiddeld mobiliteitsbudget

Bovendien streeft Fourtress ernaar voor hun medewerkers een omgeving te creëren waarin iedereen
zich kan ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Fourtress kijkt verder dan de medewerker
en is nieuwsgierig naar de mens achter de medewerker. Fourtress is geïnteresseerd in mensen met
drive, ambitie en streeft naar de ultieme balans tussen mens en techniek.

