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TROTSE INNOVATIEPARTNER IN INDUSTRIELE WERELDTOP

OVER POZYX
Pozyx ontwikkelt real-time location 
systems (RTLS) voor indoor tracking om 
de positie van mensen en voorwerpen 
te traceren. Het systeem is gebaseerd 
op UWB technologie (ultra-wide band)  
en levert positioneringsdata op die tot 
10 cm nauwkeurig is.

Pozyx ontstond in 2015 als spin-off van 
UGent. Vandaag werken er een 30-tal 
experten. We hebben meer dan 4000 
klanten, in meer dan 80 landen en in de 
meest uiteenlopende sectoren.
Pozyx ontwerpt zijn eigen hardware en 
investeert stevig in de ontwikkeling van 
algoritmes om oplossingen robuust te 
maken voor industriële omgevingen en 
toepassingen. Pozyx heeft eveneens 
software ontwikkeld om het systeem vlot 
te installeren en onderhouden en om de 
RTLS data te analyseren. We zijn trots op 
onze klantenrelaties waarbij luisteren, 
anticiperen en tegemoetkomen aan 
verwachtingen centraal staat. Dat is de 
Pozyx  succesformule.

      Ons aanbod? Simpel, een job in een snelgroeiende scale-up met een 
competitief loonpakket en véél groeipotentieel. Vanaf dag één krijg je je 
eigen verantwoordelijkheden en denk je mee met de organisatie.
Is Pozyx echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

       Trayci Viola - HR  

”
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POZYX IN EEN NOTENDOP

• Hightech, IoT, Industry 4.0

• RTLS oplossingen voor indoor 

positie-bepaling op basis van UWB

• Oprichting in 2015

• Hoofdzetel in Gent, België 

US kantoor in Greenville, SC

• 30 werknemers, snel groeiend team

• Wereldwijde aanwezigheid

• Eco-systeem van ervaren partners 

 

WWW.POZYX.IO



WERKEN BIJ POZYX 
Pozyx groeit snel. Wat ontstond als 
een team van ambitieuze PhDs en 
ingenieurs, groeide al snel uit tot een 
internationale organisatie met diverse, 
getalenteerde profielen. 
We verwelkomen hardware, firmware 
en software ingenieurs, en algoritme-
ontwikkelaars. Iedereen brengt en deelt 
ervaring in indoor positionering om ons 
aanbod te perfectioneren.
Onze engineering teams worden 
versterkt door een enthousiast sales en 
marketing team. Zij begeleiden klanten 
van discovery tot succes en zorgen voor 
toegevoegde waarde. Het operations 
team optimaliseert de installaties, 
voorziet ondersteuning en verzekert 
een vlekkeloze customer experience bij 
de RTLS implementatie. Tenslotte leiden 
onze HR  en administratieve teams alle 
interne flows in goede banen. 

ONZE VACATURES
• Hardware Engineer

• Customer Success Engineer

• Backend Developer

• AWS Developer

• Embedded Firmware Developer 

+ Stage plaatsen

HET POZYX HR MOTTO
Bij de selectie van kandidaten  
geloven we sterk in het motto 

Hire for attitude, train for skills” “Wil je bij een boeiende en dynamische 
technologie scale-up in volle groei 
werken? We zoeken collega’s in alle 
teams en verwelkomen zowel ervaren 
als pas afgestudeerde kandidaten. 



Pozyx Vacatures

Wil je bij een technologie scale-up in volle groei werken? 
We zoeken collega’s in alle teams en verwelkomen zowel 

ervaren als pas afgestudeerde kandidaten. 

Pozyx indoor RTLS UWB oplossingen 

Klaar voor je job bij Pozyx?

 Ik vond het 
geweldig om vanaf 
mijn eerste dag bij 
Pozyx betrokken te 
zijn en hands-on te 
kunnen meewerken. 
Mijn collega’s en 
leidinggevende gaven 
mij meteen steun en 
de kans om bij te leren, 
en maakten mijn eerste 
maand al impactvol.

Tijl Vandecasteele
Firmware Engineer

      Als pas 
afgestudeerde wist 
ik niet goed wat te 
verwachten van mijn 
eerste job. Pozyx gaf 
mij een warm welkom 
en de kans om in korte 
tijd veel bij te leren. 
Vanaf mijn eerste week 
kon ik al bijdragen tot 
projecten. Ik kijk uit naar 
mijn toekomst bij Pozyx!

Melanie Deputter
Digital Marketing Officer

 Vanaf mijn start 
kreeg ik meteen de kans 
om samen te werken 
met gelijkgezinde en 
gedreven collega’s 
in de ontwikkeling 
van innovatieve RTLS 
oplossingen. 
In combinatie met de 
positieve werksfeer 
en een gevarieerde 
jobinhoud, zorgt 
dit voor een ideale 
groeiomgeving voor 
ingenieurs.

Bram Vandekerckhove
Hardware Engineer
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WAT ZEGGEN ONZE COLLEGA’S
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