
Wil je werken in een internationaal georiënteerd high tech bedrijf waar ruimte is voor inbreng van 

eigen ideeen, centraal gelegen in Nederland, dan zijn we op zoek naar jou. 

  

Als Technisch software engineer ontwikkel je nieuwe functionaliteiten in de bestaande software voor 

de besturing van onze hightech machines voor de semiconductor en solarindustrie. 

Wij bieden je: 

 Een afwisselende baan binnen een sterk dynamisch, groeiend en informeel georganiseerd 

bedrijf; 

 Een platte organisatie waar je met tien ingenieurs en op gelijke voet met de CEO samenwerkt 

aan cutting-edge techniek; 

 Een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid die met de functie komt; 

 Learning on the job, opleidingsfaciliteiten en marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Je rol: 

 Je ontwikkelt en test nieuwe applicaties; 

 Je pleegt onderhoud aan bestaande (legacy) software; 

 Je stelt functionele specificaties op; 

 Je werkt technische specificaties uit; 

 Je assisteert bij het schrijven van handleidingen en het oplossen van problemen bij klanten. 

 

Jouw profiel: 

 

 Bachelor Mechatronica, Electrotechniek of een andere relevante technische opleiding; 

 Goede kennis van C of C++ en ervaring met Visual Studio; 

 Affiniteit met motion control, sensor technologie; 

 Kennis van UML, Visual Basic, Java en verschillende (real-time) platformen is een pré.  

 

Bedrijfsinformatie  

Levitech gevestigd in Almere is een jonge, mondiale speler in productie-oplossingen voor de 

halfgeleider- en zonnecel-industrieën. Het bedrijf heeft een sterk technologische basis, state-of-the-art 

productiefaciliteit, competent en gekwalificeerd personeel en een strategisch en hoogwaardig support 

netwerk. Levitech is actief op het gebied van ontwikkeling en verkoop van productiemachines voor 

zowel de IC (halfgeleider) industrie als voor de PV (zonnecel) industrie. 

 

Solliciteren 

Voor meer informatie over Levitech verwijzen we je graag naar www.levitech.nl 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wil van Velzen, Manager RD&E, 

06-55803849. 

Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan je brief met motivatie en CV naar hrm@levitech.nl 

http://www.levitech.nl/
mailto:hrm@levitech.nl

