EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER (MEDIOR/SENIOR)
Op onze Research & Development afdeling werken collega’s aan duurzame, innovatieve en
hightech oplossingen. Om onze impact te vergroten zijn we op zoek naar een Embedded
Software Engineer met een frisse blik!

Je vervult een voortrekkersrol binnen je team

Ruimte voor initiatief en focus op productinnovatie

Werken aan de ontwikkeling van Priva’s embedded software platform

Een internationale en hightech werkomgeving

Wij zijn Priva! Op onze Priva Campus in De Lier werken meer dan 300 collega’s aan innovatieve
en duurzame oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles daartussenin met een
unieke combinatie van software, hardware en diensten.
Het is Priva’s missie om een optimale omgeving te creëren waarin zowel planten als mensen zo
goed mogelijk kunnen werken, groeien en zich kunnen ontwikkelen. Dit doen we met
geavanceerde technologie, producten en kennis. Onze duurzame oplossingen worden
wereldwijd toegepast en we hebben vestigingen in onder andere Duitsland, Groot-Brittannië,
België, Scandinavië, Canada, Mexico en China. Wij zijn er trots op dat onze oplossingen
resulteren in een lager verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie en water.
Op het gebied van procesbeheer en klimaatregeling in de internationale glastuinbouwsector is
Priva wereldmarktleider. Ook in de gebouwde omgeving is Priva toonaangevende producent
van klimaatregelingen: een op de drie gebouwen in Nederland is uitgerust met een Privaklimaatregelingssysteem.

Wat ga je precies doen?

Als Embedded Software Engineer houd je je bezig met de ontwikkeling van (platform) software
voor embedded devices binnen een hightech omgeving. Met een multidisciplinair, zelfsturend
team van developers en test engineers ontwikkel en onderhoud je samen slimme oplossingen
die goed toepasbaar zijn voor de verschillende markten en onze klanten. Je hebt daarbij ook
software-ontwikkeling in eigen beheer.
Het is onze ambitie om in de toekomst een embedded software platform te ontwikkelen waar
we alle Priva oplossingen kunnen aanbieden. Naast deze focus op innovatie, ontwikkelen we
onze bestaande productlijnen door. Doordat onze development teams flexibel inzetbaar zijn,
kun je aan de verschillende productlijnen van Priva werken. Je werkt bovendien binnen een
breedspectrum, van IO tot front-end applicaties.
Binnen Priva krijg je de mogelijkheid om je technische kennis en vaardigheden verder te
ontwikkelen. Daarnaast volg je samen met andere Young Professionals een intensief persoonlijk
ontwikkelprogramma om richting te geven aan je eigen toekomst en carrière. Gedurende je
loopbaan bij Priva bieden we je alle ruimte om te werken aan jouw groei en persoonlijke
ontwikkeling.
Wie ben jij als professional?
Jij:
· bent een starter of young professional met een afgeronde technische hbo- of wo-opleiding
(voorkeur: Embedded software, Informatica of Electronica)
· kunt je vinden in Priva’s missie en vindt het leuk om te werken aan producten die bijdragen
aan een duurzame wereld
· bent leergierig, werkt graag samen en schroomt niet om vragen te stellen
· hebt een grote interesse in trends als Internet of Things (Big Data en de Cloud)
· vindt het leuk om te werken met Embedded (24/7) systemen
· hebt bij voorkeur kennis van C/C++ en/of besturingssysteem Linux
Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
Priva is een innovatief familiebedrijf met als missie ‘creating a climate for growth’. De afdeling
Product Development bestaat uit 120 collega’s en focust zich op de ontwikkeling van software,
elektronica en mechanica. Binnen Product Development wordt in agile-scrum teams gewerkt
aan innovatieve projecten en aan de doorontwikkeling van bestaande productlijnen. Als
embedded software engineer werk je nauw samen met test engineers, developers, architecten,
product owners en supportmedewerkers aan de ontwikkeling en het onderhoud van ons
embedded software platform.
Bij Priva vinden we het belangrijk om ook voor onze collega’s een klimaat voor groei te creëren.
We geloven dat collega’s daardoor lekkerder in hun vel zitten en zich gelukkiger en gezonder
voelen, zowel in hun werk als privé. We bieden daarom ruimte aan persoonlijke groei en
ontwikkeling en zetten in op een goede werksfeer waarin collega’s op een fijne en informele
wijze met elkaar samenwerken. Daarnaast hechten we waarde aan een prettige en gezonde
werkomgeving met faciliteiten voor inspanning en ontspanning. Zo kun je in onze Priva Campus
sporten in onze eigen crossfitruimte ‘The Box’, lunchen in ons restaurant waar onze chef-kok
verse gerechten bereidt, flexwerken in de Hub, je collega’s uitdagen voor een potje tafeltennis
of tafelvoetbal en de week samen afsluiten op een van onze vrijdagmiddagborrels. Onze
enthousiaste personeelsverenging organiseert daarnaast allerlei activiteiten voor onze collega’s
(van lasergamen tot weekendjes weg).

IN EEN NOTENDOP
Functie
Embedded Software Engineer

Afdeling
Research and Development
Opleidingsniveau
Master of vergelijkbaar
Werkervaring
Medior / Senior
Contract Type
32-40 uur
Locatie
De Lier - The Netherlands
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