
Automotive engineer

Je biedt complexe producttechnische ondersteuning aan onze internationale klanten in de 
automotive industrie. 

De afdeling technisch support biedt ondersteuning aan onze internationale klanten in 
de automotive industrie. Na een gedegen inwerkperiode kun jij als support engineer je 
programmeer kennis toepassen op onze producten voor de automotive industrie. Voor jouw 
klantenportfolio ben je verantwoordelijk voor het diagnosticeren en aanpassen van onze 
product software. Je pakt het projectmatig aan en je bent van intake tot oplevering betrokken. 
Om onze klanten optimaal te helpen stem je de mogelijkheden af met de accountmanagers 
en de productmanager. Bij vragen die jouw expertise overstijgen kun je een beroep doen op 
onze software engineers.   

Jouw werkzaamheden
• analyseren en documenteren van voertuig- en merk gebonden data
• testen en optimaliseren van nieuwe software functies in onze producten
• onderzoeken en inventariseren van klant specifieke wensen
• aanpassen van onze applicatie software aan klantwensen
• het klant specifiek modificeren en optimaliseren van data interfacing
• technisch begeleiden van de introductie van nieuwe producten
• monitoren van support tickets om doorlooptijden te optimaliseren
• instrueren en trainen van de installateurs van onze producten
• technisch up-to-date houden van onze handleidingen 

Je hebt als support engineer...
• een hbo-diploma richting engineering of autotechniek 
• kennis van en ervaring met programmeren en autotechniek
• ervaring met het uitvoeren van probleem analyses
• gewerkt binnen de automotive industrie 
• een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels 
• de bereidheid om incidenteel klanten in het buitenland te bezoeken
• minimaal een rijbewijs B

Jouw persoonlijke kenmerken 
Oplossingsgericht | Stressbestendig | Zelfstandig | Klantgerichtheid | Analytisch | Leergierig  
| Communicatief. 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 en doorgroeimogelijkheden
• al ruim 25 jaar een familiebedrijf waar de communicatielijnen kort zijn
• een informele en betrokken bedrijfscultuur met aandacht voor elkaar
• een goede werk/privé balans, we kennen geen overwerkcultuur
• kies de werkweek die bij jouw situatie past  (tussen 32 en 40 uur) 
• je bureau staat klaar in onze vestiging in Hillegom 

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. Innovatieve producten waarmee we 
opereren in een niche markt. Squarell verzorgt de wereldwijde verkoop en de aftersales. Bij de 
BHG werken bijna 50 medewerkers. Zorg jij ervoor dat we nog verder groeien?
www.squarell.com | www.buysmanholdinggroup.com

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

Op acquisitie n.a.v. deze vacature gaan wij niet in.
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ADVANCED ENGINEERING | CANBUS & VEHICLE DATA | CLIMATE CONTROL | INDUSTRIAL CONTROL
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