
 

Software Engineer 
Bedrijf:    Mobics B.V. 

Vestegingsplaats:  Oss 

Geplaatst:  dinsdag 14 augustus 2018 

 

Wie zijn wij? 

Mobics is een leverancier van industriële besturingssystemen, software en kennis. Vanuit 
het kantoor in Oss levert Mobics wereldwijd aan fabrikanten van machines, industrie en 
kleinere ondernemingen in verschillende branches. 
  
Mobics heeft een brede  kennis in huis op het volledige gebied van programmeren, 
machine vision en besturingen in de industriële automatisering. Zo bieden wij 
hoofdzakelijk oplossingen voor industriële wasserijen, hierin zijn wij marktleider in visuele 
inspectiesystemen. Ook voor andere industrieën leveren wij besturingen en software aan 
klanten in Europa, Amerika, Australië en Zuid Oost Azië. 
 

Functieomschrijving 

▪ Je houdt je bezig met het ontwikkelen van nieuwe software en het aanpassen 
van bestaande software voor de industriële automatisering 

▪ Je ontwikkelt voor PC maar ook voor embedded systemen 
▪ Je houdt communicatie met klanten en/of onze dealers over ontwikkelde 

software en producten 
▪ Je maakt deel uit van een klein professioneel team 
▪ Je werkt op kantoor in Oss maar soms ook op locatie in binnen- en buitenland 

voor bijvoorbeeld een inbedrijfname 
 
 

Functie-eisen 

▪ Je hebt HBO werk- en denkniveau 

▪ Je hebt een opleiding in de richting van ‘Embedded Systems Engineering’, 

‘Technische Informatica’ of ‘Elektrotechniek’ afgerond 

▪ Je hebt ervaring met C en Delphi of C++ 

▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

▪ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

▪ Je hebt rijbewijs B 

▪ Je bent bereid om te reizen 

 

▪ Kennis van machine vision is een pre 

▪ Ervaring met versiebeheersystemen zoals GIT is een pre 

▪ Kennis van FPGA’s of andere programmeerbare hardware is een pre 

 

Wat bieden wij 

▪ Een fulltime baan met ruime mate van vrijheid 
▪ Een marktconform salaris met riante bonusregeling 
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
▪ Een persoonlijke laptop en telefoon 
▪ Een informele, resultaatgerichte sfeer 
▪ 24 vakantiedagen 

 
 

Ik heb interesse, en nu? 

Neem voor vragen over deze vacature van ‘Software Engineer’ contact op met ‘Wim van 

den Burg’ via 0412 – 691 290. 

Solliciteren kan door een korte motivatie en CV te versturen naar info@mobics.nl t.a.v. 

Wim van den Burg. 
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