Voertuigdata Technicus
Zoek jij een baan waar je dagelijks bezig bent met voertuigen, engineering en telematica?
Functieomschrijving
Wil jij je graag verder ontwikkelen in de auto elektronica maar zie je in de werkplaats geen
doorgroei mogelijkheden? Of ben je net afgestudeerd aan de HTS (autotechniek) en op zoek
naar een leuke uitdagende baan? Dan is Squarell op zoek naar jou!
Met als vaste standplaats in Hillegom zal jij als Voertuigdata Technicus worden ingezet om
data te verzamelen uit de communicatie netwerken van diverse voertuigen. Bij voertuigen
moet je denken aan een zeer breed spectrum van vrachtwagens tot graafmachines en van
elektrische auto’s tot waterstof bussen, in binnen- en buitenland. De data wordt zo compleet
mogelijk opgenomen en op kantoor door middel van reverse engineering omgezet in
informatie en kennis. Hierdoor weten we niet alleen waar het voertuig is, maar ook hoeveel
brandstof deze verbruikt, of de bestuurder zijn gordel om heeft, of het storingslampje brand,
welke storingscode hieraan gekoppeld zit, enz. Kortom; wat er ook in het voertuig gebeurt,
wij weten het!
Jouw werkzaamheden
• Op kantoor en op locatie onderzoeken van alle elektronische systemen in voertuigen
(CAN Bus, K-line, J1708, ECU’s, tacho, OBD enz.)
• Bieden van technische ondersteuning op locatie
• Een bijdrage leveren aan het reverse engineeren van data
• Nauwkeurig verwerken van alle verkregen data
• Bijdragen aan onze technologische ontwikkelingen
Je beschikt over
• Minimaal een MTS niveau 4/HTS opleiding autotechniek
• Uitgebreide kennis van elektronische voertuigsystemen
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in voertuig elektronica
• Rijbewijs B; bezit van een rijbewijs C is een pré
• Een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels
• De bereidheid om internationaal te reizen
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden
Jouw persoonlijke kenmerken
Oplossingsgericht | Enthousiast | Nauwkeurig | Onderzoekend | Flexibel | Klantgericht
| Energiek | Zelfstandig
Wat bieden wij jou?
Je maakt deel uit van een groeiend team van enthousiaste professionals en je rapporteert
aan de Chief Engineer. Onze bedrijfscultuur is informeel, betrokken en ondernemend.
De interne communicatielijnen zijn kort. Werkweek 32-40 uur. Tijdelijk contract met intentie
tot vast dienstverband.
Over Squarell
Squarell is onderdeel van de Buysman Holding Group (BHG). De BHG ontwikkelt en
produceert hardware en software oplossingen voor bestuurders van bedrijfsvoertuigen of
fleet owners, gebruik makend van de CANbus en overige voertuig data. Squarell opereert,
met de verkoop en aftersales van innovatieve producten, in een niche markt. Wij zijn een
familiebedrijf met ruim 50 medewerkers waar je je snel thuis zult voelen. Zorg jij ervoor dat
we nog verder groeien?

Herken jij jezelf in dit profiel?
Dan ontvangen we graag je cv met motivatiebrief op hr@buysmanholdinggroup.com.
Voor meer informatie kun je telefonisch contact met ons opnemen: 0252 -700226
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Meer informatie over ons kun je vinden op:
squarell.com en buysmanholdinggroup.com

