Wij zijn Wierda. Wie ben jij?
Wij zijn Wierda. Onder de labels Wierda Bedrijfswagens, Wierda Voertuigtechniek
(WVT) en Wierda Hybrid Technologies (WHT) verkopen, onderhouden, repareren,
bedenken en bouwen wij MAN trucks. Maatwerkoplossingen voor klanten met
bijzondere wensen. Werken bij Wierda betekent dan ook dat je werkt in een bedrijf dat
niet alleen trucks onderhoudt en repareert. Wierda bedenkt én bouwt trucks.

Vanwege groei binnen de Wierda bedrijven zijn wij voor Wierda Hybrid Technologies op zoek
naar een

Software Engineer
Wierda Hybrid Technologies
Met Wierda Hybrid Technologies (WHT) in Joure, zijn we toonaangevend als het gaat om
elektrische transportoplossingen. Zoals de Electric PTO: een volledig in eigen huis
ontwikkelde oplossing waarbij de de opbouw van het voertuig (zoals de betonmixer,
autolaadkraan of het koelsysteem) volledig elektrisch wordt aangedreven
De Electric PTO is de elektrische aandrijving voor ieder soort voertuigopbouw, denk aan de
aandrijving van de betonmixer, de autolaadkraan en het koelsysteem. Tijdens het gebruik
van de opbouw kan de verbrandingsmotor uitgeschakeld blijven waardoor er geen
uitlaatgassen vrij komen. Praktisch en groen door brandstofbesparing, geluidsreductie en
minder CO2 uitstoot.
Wie zoeken we?
Je bent een software engineer die goed functioneert binnen een zichzelf organiserend team.
Het team is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het
eindproduct aan de klant. Je bent bereid tot het bijleren van nieuwe technologieën en
werkzaamheden en bent klantgericht met oog voor kwaliteit.
Wat ga je doen?
Je richt je op het ontwerpen en bouwen van applicaties, programmeren en het testen van
software. Hierbij is het belangrijk om met de klant en collega's samen te werken, om zo een
compleet en duurzaam programma te creëren dat voldoet aan de eisen van de
opdrachtgever. Vanuit de klantvraag bepaal je de voorwaarden die je als uitgangspunt
gebruikt voor het opstellen van de benodigde technische modellen en protocollen. Deze
vormen de basis voor de te ontwikkelen software.
Je ontwikkelt, schrijft, test en update software voor ingebruikname, stelt handleidingen op
voor de gebruikers, geeft instructies en begeleiding en zorgt ervoor dat belangrijke informatie
omtrent de software wordt gedocumenteerd.

Je zorgt voor een succesvolle implementatie van de door jou ontwikkelde software.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denk niveau, verkregen door vakspecifieke opleidingen, bij
voorkeur door een technische (HTS-) opleiding (automotive)
Minimaal 1 jaar werkervaring in een technische omgeving
Aantoonbare technische kennis van voertuigen en vakspecifieke technieken is een
pre
Goede communicatieve vaardigheden
Leuk vinden om bij een familiebedrijf te willen werken

Wat bieden we je?
Goed werkgeverschap is belangrijk bij Wierda. En dat uit zich niet alleen in de uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Maar ook in de zorg die we hebben voor het welzijn van iedereen die
bij ons werkt.
Daarnaast betekent werken bij Wierda werken in een professionele en sterk groeiende
organisatie met:
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime baan
Een uitstekend salaris
Volop doorgroeimogelijkheden
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
37 vrije dagen per jaar (24 vakantie – 13 adv)
Uitgebreide begeleiding en scholingsmogelijkheden
Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid en
pensioen

Hoe kun je reageren?
Herken je jezelf in bovenstaande profiel? Laat het ons dan snel weten want we willen graag
met je kennismaken.
Bel of mail naar Sonja de Boer via 06-11164312 of werken@wierdahybrid.nl.

