
Engineer meet- en regeltechniek

Je wordt als engineer meet- en regeltechniek...
betrokken bij onze productontwikkeling van ons Sensor Actuated Network (SAN). Je volgt 
actief de marktontwikkelingen en deze vertaal je naar toepassingen binnen ons vakgebied.
Je krijgt veel ruimte om je te verdiepen in de materie en je kennis te delen binnen ons bedrijf.

Jouw werkzaamheden
• verzamelen en delen van kennis
• adviseren van klanten
• ontwerpen, meten en optimaliseren van meet- en regelprocessen  

Je hebt als engineer meet- en regeltechniek...
• uitgebreide kennis van meet- en regeltechniek
• een hbo-diploma in een technische richting
• aanvullende certiicaten zoals MRK en KLI is een pré 
• relevante werkervaring 
• een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels (woord en geschrift)

Jouw persoonlijke kenmerken 
Innovatief | Onderzoekend | Nauwkeurig | Klantgericht | Zelfstandig | Oplossingsgericht. 
Je bent woonachtig in de regio of je hebt concrete plannen om je op korte termijn hier
te vestigen.

Ons aanbod
• ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling 
• innovatieve projecten, we zijn echte pioniers
• al ruim 25 jaar een familiebedrijf waar de communicatielijnen kort zijn
• een informele bedrijfscultuur met aandacht voor elkaar
• kies de werkweek die bij jouw situatie past (tussen 32 en 40 uur) 
• je bureau staat klaar in onze vestiging in Hillegom 

Squarell Technology
Squarell is onderdeel van de Buysman Holding Group (BHG). De BHG ontwikkelt en 
produceert hardware en software oplossingen voor alle soorten voertuigen om de eficiëntie 
en de veilighed te verhogen en brandstof, tijd en geld te besparen. Innovatieve producten 
die passen in onze veranderende wereld. Squarell verzorgt de wereldwijde verkoop en de 
aftersales. Wij zijn een familiebedrijf waar medewerkers zich snel thuisvoelen. Bij de BHG 
werken bijna 50 medewerkers. Zorg jij ervoor dat we nog verder groeien?  
squarell.com | buysmanholdinggroup.com

Ben jij degene die we zoeken?
Dan ontvangen we graag je cv met motivatiebrief.   
Contact: personeel@buysmanholdinggroup.com | 0252 700226.

Noot voor bureaus: op acquisitie n.a.v. deze vacature gaan wij niet in.
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