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XYZTEC team June 2016, from left to right: Clyde, John, Dirk, Arjen, Henk, Bas, Corinna, Tom, Herbert,
Peter, Joep, Rick, Tom, Fer, Erik, Robbie, Bob, Rachel, Anne, Sam, Brian, Cor, Christian.

Careers
XYZTEC is a young dynamic company with an open culture, a lot of freedom and the
associated responsibilities. We are looking for a new colleague in The Netherlands.
The job description below is in Dutch, as the job opening is for our Dutch office. However, good
English capability is required.
Electronic Engineer (Dutch)

Electronic Engineer gezocht!
Kun jij elektronische schakelingen ontwerpen? Ben jij breed inzetbaar voor het ontwikkelen en
testen van meetmethodes voor grote spelers in de semiconductor industrie? Lijkt het je leuk de
wereld over te reizen met ons salesteam om deze applicaties te demonstreren? Reageer dan
nu op deze functie!

Electronic Engineer, Venlo e.o. / 32 – 40 uur

Wat ga je doen?
In de rol van Electronic Engineer simuleer, ontwerp en test je elektronische schakelingen voor
complexe vraagstukken. Na vrijgave worden deze schakelingen door een externe partij
geproduceerd. Je test en verbetert meetmethodes van klant specifieke samples op een volledig
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geautomatiseerde tester met een nauwkeurigheid op sub-micron niveau in de positionering en
maakt bijhorende rapportages. Jij bent de schakel tussen de afdeling R&D en Sales en gaat het
salesteam ondersteunen bij het demonstreren van deze systemen.
XYZTEC is technisch marktleider en ontwikkelt test- en meetapparatuur voor de semiconductor
industrie ter verbetering van de productkwaliteit in het testtraject. Onze klanten bevinden zich
over de hele wereld en voor iedere klant worden maatwerk oplossingen aangedragen. Als je
avontuurlijk ingesteld bent behoren reizen naar o.a. China, Taiwan, Japan en USA tot je
werkzaamheden.

Wie ben jij?
We zoeken een enthousiaste Electronic Engineer die het verschil kan maken en vragen
daarvoor het volgende;
HBO/WO werk- en denkniveau; afgeronde opleiding in Elektrotechniek
Ervaring met het ontwerpen van ruisvrije analoge schakelingen
Kennis van digitale schakelingen en van digitale filtertechnieken
Professionele taalvaardigheid in Nederlands en Engels
Kennis van internationale EMC en machine richtlijnen is een pré
Ervaring met componenten voor PLC/machinebouw
Daarnaast kun jij zelfstandig en doelgericht werken. Je vindt – net als wij – ontwikkeling
belangrijk en hebt een drive om te leren en presteren.

Wat bieden wij?
Een informele, platte organisatie met korte lijnen en multidisciplinaire teams. Je krijgt de vrijheid
jouw werkzaamheden in te richten hoe voor jou het meest efficiënt werkt. Jouw mening telt! In
een gedreven en kundig team wordt eigen inbreng gewaardeerd zodat je oplossingsgericht en
snel kunt handelen.

Werknemer (Application Engineer) aan het woord: “Elke dag is anders. De
collegiale sfeer binnen een klein team en de kansen voor ontwikkeling en
reizen maken mijn werk leuk”
Wij bieden onze werknemers – naast leuke collega’s en interessante uitdagingen – onder
andere:
Goed salaris
Winstdelingsregeling
Interessante werkbezoeken
Pensioenregeling
Reiskosten- en onkostenvergoeding
Opleidingsmogelijkheden
© 1999-2019 XYZTEC BV

XYZTEC Netherlands

Other offices

Bond testers

J.F. Kennedylaan 14-B
5981 XC Panningen
Netherlands (map / route)
Tel: +31-77-3060920
Fax: +31-77-3060919
sales@xyztec.com
support@xyztec.com

- Germany
- Taiwan
- Thailand
- United Kingdom
- USA: California
- USA: Massachusetts
- Distributors

- Condor Sigma
- Condor Sigma Lite
- Condor Sigma W12
- Condor 150HF
This is page 2/3
Click here for the web version.

Technology leader in bond testing worldwide

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This PDF was
generated on 18 Aug
2019 by
www.XYZTEC.com

Solliciteer nu!
Wil jij ons team op kort termijn komen versterken? Stuur snel je motivatiebrief en CV naar .

Are you interested in one of these positions? Please
contact us!
If you are interested in this position or if you think you can contribute to our company otherwise,
please leave your résumé and motivation at .

About XYZTEC
our team
simac group
Follow us
Facebook
Twitter
LinkedIn
Weibo
YouKu
Organisation
XYZTEC has a flat organisation, with short internal lines. Our management team consists of our

statutory directors Aubert Dupont and Bas van Tilborg, chief technical officer Bob Sykes and
global sales director Dirk Schade.
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