Wie zijn wij?
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, ontwikkelt en zendt modulaire robots uit die voor
specifieke taken kunnen worden ingezet. Met dit concept spelen we in op de behoefte aan
flexibele robotica binnen de industrie. Vanwege de snelle groei van ons bedrijf hebben we plek
voor een nieuwe collega! We zijn op zoek naar een talent op het gebied van software
development. Je gaat werken aan het fundament van meerdere software onderdelen binnen Smart
Robotics. Zie jij jezelf al werkzaam binnen hét bedrijf van de toekomst samen met een super
gezellig team van jonge, enthousiaste collega’s? Wij leren je graag beter kennen!
Waar ga je mee aan de slag?
• Het bouwen aan applicatie-frameworks zodat het programmeren van robots nóg
gemakkelijker wordt
• Efficiënte algoritmes, motion planning, computer vision en robot control
• Web-tooling voor remote monitoring van robots in het veld
• Systeem ontwerp voor complexe applicaties
Dit ben jij!
• Je duikt maar al te graag in nieuwe technieken en volgt nieuwe technische ontwikkelingen
op de voet
• Naast dat je enthousiast bent over techniek, ben je ook in staat anderen hierover te
enthousiasmeren
• Je bijt je graag vast in problemen
• Binnen je functie denk je na over de impact op het gehele bedrijf
• Je vindt het leuk om nieuwe ideeën te pitchen
• Zelfstandig werken zit in je aard
Ben jij in het bezit van een technische HBO/WO opleiding (richting informatica/wiskunde/AI)
en ben je klaar om je verder te ontwikkelen en aan de slag te gaan binnen een dynamisch en
groeiend bedrijf? Heb je kennis van C++, Python en heb je ervaring met CI? Lees dan snel nog even
verder!
Je komt terecht in een jong en energiek team, waar je de ruimte en zelfstandigheid krijgt om je
volledig te storten op je rol. Er heerst een prettige en collegiale sfeer bij ons op de werkvloer en we
maken regelmatig tijd vrij voor gezamenlijke teamactiviteiten.
Wat bieden we jou?
• We hanteren flexibele werktijden; een goede balans tussen werk en privé vinden we erg
belangrijk.
• We bieden je de mogelijkheid om jezelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder; een goede pensioenregeling, 30 vrije dagen, reisen onkostenvergoeding.
• Een gezellig team met behulpzame en vriendelijke collega’s. Werkplezier staat op één en
successen worden gevierd!
Enthousiast? Wij ook! We zien je motivatie en cv graag tegemoet via careers@smart-robotics.nl.

