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Vacature 
Parttime productiehulp (elektrotechnisch) 

 
 
 
 
Wie zoeken we? 
Ben je nauwkeurig en precies, kan je SMD solderen, ben je handig en wil je wat bijverdienen op een moment dat 
jou dat uitkomt? Dan is dit misschien iets voor jou…. Als je wil thuis of op de Langegracht 70 in Leiden. 
 
Wat Quantified doet 
Quantified produceert IoT-sensordevices o.b.v. het LoRaWAN communicatieprotocol. De sensoren worden 
gebruikt in tuinderskassen, open veld landbouw en opslaglocaties. De gegevens worden verzonden naar Amazon 
Web Services en gevisualiseerd via een internet platform.  
 
De werkzaamheden 
Wij ontwerpen en produceren / assembleren onze sensoren in eigen huis. De PCB’s komen bestuct bij ons binnen 
en moeten dan nog voorzien worden van hand-plaatsingen, ze worden gekalibreerd en de elektronica wordt 
ingegoten in een behuizing. Als laatste worden ze voorzien van een QR-sticker en worden ze aangemeld in onze 
database. 
 

 
 De Firefly sensor in actie bij onze klanten…. 

Heb je interesse? 
We bieden een uitdagende en dynamische omgeving met volop vrijheid om eigen initiatieven op te pakken. Je 
werkt vanuit huis, of vanuit ons laboratorium/werkplaats in Leiden. Spreekt bovenstaande je aan, laat dan wat van 
je horen en kijken we of er een match is. We bieden een nul-urencontract met een mooie vergoeding. We zijn te 
bereiken via (info@quantified.eu) of je kan bellen naar 0610346922. 
 
Over Quantified 
Quantified ontwikkelt sensortechniek en IoT-oplossingen voor de agro-sector. We zijn nog niet zo lang bezig maar 
we hebben meer dan 15 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek in sensor- en nanotechnologie versterkt met 
even grote dosis ondernemerservaring. Onze technologieën zijn baanbrekend en dragen bij aan de stap naar 
autonoom kweken en besparing van energie-, water- en chemicaliëngebruik in de Agro-sector. Kortom wij dragen 
bij aan een efficiënte en schone voedselketen. Ons kantoor, lab en werkplaats zijn gevestigd in het PLNT-gebouw 
in het centrum van Leiden, 10 minuten lopen van het station. Dit is een inspirerende omgeving vol tech-startups, 
voorzien van gezelligheid zoals een binnentuin met bar, kippen en een dakterras. 

 


