
 

 

Innovatieve techniek die de gebruiker centraal stelt  
 

Mewit ontwikkelt elektronica producten van eenvoudig in grote series tot complex in 
kleine series. Elektronica en mechanica gaan hierbij hand in hand.  

Mewit staat voor embedded systeem ontwerp van hardware en software. 
Meer informatie over Mewit is te vinden op onze website: www.mewit.com  

 
Vanwege de groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar een: 

 

(Junior) Elektronica Ontwikkelaar (m/v) die technische problemen 
multidisciplinair benadert 

Een unieke functie voor een gedreven, inventieve elektronicus, met een mooie 
uitdaging op het gebied van projectmanagement en HW engineering.  

 
Mewit heeft een toenemende vraag van klanten naar unieke oplossingen die meer 

tijd en energie vergen. Uitbreiding is dus gewenst. Je gaat bijdragen, al dan niet 
samen met collega’s, aan bijzondere maatwerkprojecten. Succesvolle producten 

zijn o.a. boordcomputers, kleine camera’s en LED-toepassingen. Dit betekent dat je 
technische oplossingen bedenkt, concepten ontwikkelt, technische specificaties 

beschrijft en prototypes uitwerkt. Zelfstandig start je nieuwe projecten op, bewaakt 
deze en documenteert deze voor een groeiend aantal klanten. Je adviseert de klant 

en vervult zowel in- als extern de rol van (technische) vraagbaak. 
 

Functie-eisen: 

 Afgeronde studie HTS of TU, bij voorkeur elektronica of elektrotechniek 
 Belangrijkste competenties: Je bent zelfstandig, communicatief en kunt je inleven 

in de klant 
 Enkele jaren werkervaring in een elektrotechnische/elektronica omgeving is een 

pré. 
 Kennis van fpga’s, embedded hard- en software en ervaring/affiniteit met meet- 

en regeltechniek. 
 Affiniteit met software, hardware, elektrotechniek, informatica en kennis van 

pc’s.  
 

Aanbod: 
Mewit biedt je een brede en afwisselende functie binnen een klein en professioneel 

team met innovatieve, toonaangevende technologie. Naast uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je volop de mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen in je vakgebied. Je kunt meegroeien met ons bedrijf. Een uitgebreide 

inwerkperiode is vanzelfsprekend voor deze functie. 
 

Procedure: 
Mewit wordt bij deze vacature ondersteund door Styx Career Consult. Vragen? Bel 

gerust met Ruud Op den Kamp: 040-2466002 en 0651-193885. Je reactie (cv met 
motivatie of LinkedIn-profiel) kun je richten aan info@styx.cc, ter attentie van Ruud 

Op den Kamp en onder vermelding van Mewit. Een online assessment kan 
onderdeel uitmaken van de procedure. 
 

http://www.mewit.com/
mailto:info@styx.cc

