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Wie komt ons team versterken? 

Electrisch Engineer

Bedrijfsprofiel
Tribus Group maakt mobiliteit mogelijk voor iedereen. We ontwerpen, innoveren en produceren geschikte mobiliteitsoplos-
singen om de wereld veiliger te maken. Sinds 1998 creëren wij hoogwaardige producten voor veilig en gebruiksvriendelijk 
personenvervoer. Tribus is een Nederlands bedrijf en werkt internationaal momenteel in 18 landen. 

Onze organisatie bestaat uit 40 gedreven medewerkers en wij zetten hoog in op het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Zo 
hebben wij recent onze 100% elektrische minibus gelanceerd. Het wereldwijd bijdragen aan de transitie naar Zero Emissie 
personenvervoer, daar ligt onze focus. Deel jij onze visie? Aarzel niet om te solliciteren! 

De werkzaamheden
Je werkt zelfstandig aan het ontwerpen, calculeren en realiseren van complexe concepten naar gedegen eindproduct. Je ont-
werpt elektriciteitssystemen, coördineert het productproces en je ondersteunt productie bij het assembleren van de elektri-
sche componenten in het voertuig.  

Je bent verantwoordelijk voor het laag stroom gedeelte van het elektrische systeem binnen het voertuig. Je geeft de System 
Engineer input voor de definitie van de systeem architectuur m.b.t. laag stroom en voor de bekabeling van de componenten. 
Je beschikt over goede kennis van componenten en applicaties en je bent in staat om dit helder te communiceren met leve-
ranciers en teamleden. Je bent toe aan de volgende stap in je carrière.

 

Je hebt…
-      minimaal een HBO opleiding in elektrische engineering behaald,
-      minimaal 4 jaar werkervaring in de elektrische automotive branche, 
-      kennis van laag stroom architectuur en systemen (CAN) in bussen,
-      ervaring in het ontwerpen van laag stroom (24 Volts) kabelsystemen voor voertuigen,
-      basis kennis van hoog stroom (700 Volts) componenten en bekabeling systemen,  
-      goede kennis en ervaring met SolidWorks,
-      goede communicatie skills en je spreekt vloeiend Nederlands en Engels,
-      een analytische kijk en neemt graag het initiatief. 

Wij bieden:
• Leuk team, divers takenpakket,
• Internationaal en ambitieuze omgeving,
• Een open en vriendelijke bedrijfscultuur,
• Carrièrekansen en persoonlijke groei kansen,
• Uitstekende vergoeding.

Interesse? Mail je sollicitatie naar HR Manager Sandra van Bemmel sandra@tribus.nl. 

More info via www.tribus-group.com. 

     


