PROGRAMMEUR GEZOCHT!
Vacature programmeur, full time. Locatie Bentelo
Over DRONExpert.nl
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, de drone markt is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. DRONExpert Nederland groeit hierin mee en is op zoek naar een ervaren
programmeur.
Binnen DRONExpert Nederland werken wij met een gedreven en ambitieus team die een
passie hebben voor hun vak.
Ons team ontwikkeld ‘State of the art’ industriële drone ‘payloads’ en leveren deze
drone systemen wereldwijd aan overheid, defensie, brandweer, politie, specialforces en
aan het MKB.
De functie
Het programmeren van embedded systemen. Microcontrollers, SOM’s en embedded
linux systemen.
Deze functie vereist van jou:
• Ervaring met C/C++ en/of python.
• Flexibele instelling
• Enige kennis van elektronica
• Zelfstandig kunnen werken
Wat bieden wij jou?
• Goede salariëring
• Een uitdagende baan
• Je werkt mee in het hele proces van ontwikkeling, van idee tot eindproduct
• Werken met een enthousiast en gemotiveerd team in een prettige werksfeer
• Werken met de allernieuwste innovaties
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je CV en motivatie naar rob@dronexpert.nl

VERKOPER GEZOCHT!
Vacature verkoop medewerker full time. Locatie Bentelo
Over DRONExpert.nl
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, de drone markt is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. DRONExpert Nederland groeit hierin mee en is op zoek naar een ervaren
verkoopmedewerker.
Binnen DRONExpert Nederland werken wij met een gedreven en ambitieus team die een
passie hebben voor hun vak.
Ons team ontwikkeld ‘State of the art’ industriële drone ‘payloads’ en leveren deze
drone systemen wereldwijd aan overheid, defensie, brandweer, politie, special forces en
aan het MKB.
DRONExpert Nederlands heeft een vestiging in Schagen en in Bentelo.
De functie
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, afhankelijk van
je opleidingsniveau en ervaringen. Primair is je verantwoordelijkheid om extra verkoop
te genereren. Hierbij hoort ook het onderhouden van email, telefonisch contact en proactief benaderen van potentiele klanten.
Deze functie vereist van jou:
• Ervaring in de verkoop is een must
• Sales/marketing ervaring via social media is een pre
• Zelfstandig kunnen werken
• Beheersing van de Engelse taal (woord en schrift)
• Beheersing van de Duitse taal is een pre
• Flexibele instelling
• Bereid om te reizen (promotie/demonstraties van producten buitenland)
• Communicatief vaardig
• Je herkent de behoeftes van de klant
• Rijbewijs B
Wat bieden wij jou?
• Goede salariëring
• Een uitdagende baan
• Werken met een enthousiast en gemotiveerd team in een prettige werksfeer
• Werken met de allernieuwste innovaties
• Telefoon en notebook van de zaak
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je CV en motivatie naar rob@dronexpert.nl

