
Brownline is opgericht in 1994 en is gefocust op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de boorindustrie. Ons doel is meetapparatuur te 

ontwikkelen die betrouwbaar, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik is. Dit is nodig om te navigeren in de steeds complexer wordende ondergrondse 

infrastructuur.

Onze inventiviteit en doorzettingsvermogen vormen de basis voor de ontwikkeling van Drillguide. Dit is een zeer nauwkeurige steering service die in de 

loop van de jaren een wereldwijd begrip geworden is. Onze ruim 20 jaar ervaring en onze mensen zijn hierbij de sleutel tot het succes.

“Ons team bestaat uit wetenschappers, boorspecialisten en surveyors”

Onze mensen zijn oplossingsgericht en hebben een no-nonsense mentaliteit, zo bereiken we uw doelen. Met onze dienst bent u verzekerd van kennis en 

ervaring uit het veld. Samen met onze tools bieden wij de totaaloplossing. 

 

R&D tech-held 
(open sollicitatie)

Ben jij de nieuwe tech-held van Brownline?
Door onze groei van de afgelopen tijd zijn wij op zoek naar een nieuwe tech-collega voor onze afdeling R&D. We zoeken een echte techneut met ervaring 

in het ontwikkelen van hardware, embedded software en/of mechanica. Je bent fan van high-tech toepassingen en hebt werkervaring als bijvoorbeeld 

product development engineer of embedded software engineer. Je bent niet bang om nieuwe ideeën aan te dragen en pakt zelfstandig dingen op. In ons 

multidisciplinaire team sta jij je mannetje of vrouwtje en ga je voor het beste resultaat. Nauwkeurig en projectmatig werken klinkt jou als muziek in de 

oren!

Wat vragen wij van je?
 Opleiding in richtingen als Elektrotechniek of Mechatronica.

 HBO werk- en denkniveau

 Minimaal 3 jaar werkervaring in bijvoorbeeld ontwikkelen van hardware, embedded software en/of mechanica

 Nederlandstalig/-sprekend (native of near-native)

 Goede beheersing van Engels in woord en geschrift

 Fan van high-tech

 Praktische instelling

Wat bieden wij je?
 Fulltime baan

 Een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng

 Een gezellig team, inclusief vrijdagmiddagborrel

 

Wil jij de drijvende kracht zijn achter projecten als de aanleg van nieuwe windmolenparken, uitbreiding van het ondergrondse elektriciteitsnet of de 

voorbereiding van de bouw van nieuwe woonwijken? Solliciteer dan nu bij Brownline!

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.drillguide.com/nl/vacatures/rd-tech-held-open-sollicitatie/20


