
minimaal een HBO-opleiding hebt afgerond in de richting elektrotechniek of een soortgelijke richting;
3 - 5 jaar relevante werkervaring hebt;
ervaring hebt met Altium Designer of soortgelijk softwarepakket voor het ontwerpen van printplaten;
ervaring hebt met programmeren in C/C++;
de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Je past in deze functie als..
Wij zoeken een collega die met gedurfde nieuwe ideeën komt en kansen aangrijpt om met collega's en klanten de krachten te
bundelen. Om met elkaar de toekomst uit te vinden en onderweg plezier te hebben. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte
bent en blijft van de laatste ontwikkelingen in elektronica. Je bent bekend assemblageproces van printplaten en houdt hier rekening
mee in je ontwerpen.

Om een kwalitatief hoogwaardig product te produceren kun jij je inleven in de eindgebruiker en de vertaalslag maken naar jouw
werkzaamheden. Je hebt een kritische blik en gaat op zoek naar de beste oplossingen. Je adviseert extern betrokkenen en collega’s
op voorhand over de meest efficiënte opties in onder andere productie, montage en logistiek.

 Daarnaast vinden we het belangrijk dat jij: 

Kago Electronics BV, jouw nieuwe werkplek?
Kago Electronics BV ontwikkelt en assembleert printplaten voor industriële systemen in de breedste zin van het woord. Flexibiliteit
en efficiëntie kenmerken ons. Met onze jarenlange expertise en kennis van de laatste ontwikkelingen op de elektronicamarkt
voegen wij nog niet bestaande toepassingen toe aan bestaande of nieuwe elektronische producten. 99% van wat we produceren
hebben we zelf ontwikkeld. De vertaalslag van een concept naar een stuk hardware, dat is waar onze kracht ligt en dat is waar we
jouw expertise willen toevoegen als uitbreiding aan ons team.

continu innoveren en bezig zijn met de techniek van de toekomst;
printplaatontwerpen maken waarbij je gebruik maakt van onder andere analoge schakelingen, microcontrollers, digitale
schakelingen, digitale communicatie, sensoren en interfaces;
meedenken en adviseren over het maken van strategische keuzes (zowel intern als extern) omtrent het totaalconcept;
het schrijven van software voor de ontwikkelde printplaat;
het nauwkeurig testen en valideren van (eigen) ontwerpen.

Jouw uitdaging binnen Kago
Jouw uitdaging is om de wens van de klant om te zetten in een nieuw ontwerp printplaat. Dit doe je in samenwerking met de klant,
collega’s en andere extern betrokkenen. Elk ontwerp is uniek. Je combineert bestaande technologie met nieuwe technologie om op
efficiënte wijze een hoogwaardige printplaat te ontwikkelen.

Je ontwikkelt ook de embedded software voor de microcontroller. Onze software-bibliotheek is inmiddels zo groot dat we elk nieuw
product snel operationeel kunnen maken. In onze bedrijfsvoering staat kwaliteit voor kwantiteit. Door middel van het produceren
van prototypes, nulseries en het laten uitvoeren van veldtesten, verzamel je feedback. Deze informatie verwerk je  door
aanpassingen te doen in hardware en/of software, waardoor de ontwikkelde producten evolueren tot succesvolle producten. 

Ben jij de hardware ontwikkelaar die zich bezig wil houden met:

een dienstverband van minimaal 32 uur;
een passend salaris afhankelijk van ervaring tot € 4000,- euro per maand (bruto);
27 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
pensioen (individueel advies door een adviseur);
reiskostenvergoeding;
ontwikkelmogelijkheden (denk aan budget voor cursussen en opleidingen);
vertrouwen en de mogelijkheden om mee te groeien met het bedrijf;
tafeltennisduels met je collega’s.

Wat werken bij ons bijzonder maakt
Je komt bij ons terecht in een kleine organisatie. Kago bestaat uit 12 collega’s. Wij werken op basis van vertrouwen en bieden onder
andere de vrijheid om zelf projecten vorm te geven, werktijden te bepalen en projecten aan te dragen. Onze medewerkers
garanderen de kwaliteit van het eindproduct en daarom zijn zij ons meest belangrijke kapitaal. Goed werkgeverschap staat bij ons
hoog in het vaandel.

Jij kunt rekenen op:

Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein de Boekel gelegen tussen Alkmaar en Heiloo. We zijn goed bereikbaar met de fiets, auto
en het openbaar vervoer.

Solliciteren of koffiedrinken?
Kun jij je vinden in bovenstaande vacature of wil je ons bedrijf beter leren kennen, dan nodigen we je graag uit om langs te komen
voor een kennismaking. Je kunt ons bellen op 072 879 5497 of mailen naar vacature@kago.nl 

Elektronica Hardware Ontwikkelaar


