
JUNIOR/MEDIOR RESEARCHER MEDIA
NETWORKS | DEN HAAG

WAT GA JE DOEN?
Je komt te werken binnen het kennisveld Media Networking. Binnen Media Networking
doen we onderzoek en innovatie gericht op mediatechnologie en helpen daarmee onze
klanten met hun vraagstukken op dit gebied. Jij zal in ons multidisciplinaire team een
belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van innovatieve mediadiensten en -
applicaties, door middel van het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën
en het realiseren van Proof-of-Concepts. 

Dit doe je in klantprojecten, bijvoorbeeld voor telecom operators (KPN), omroepen
(NPO), nieuwsorganisaties (NU.nl), Defensie en de politie. Daarnaast neem je deel in
grootschalige (inter)nationale onderzoeksprojecten, waarin je samenwerkt met partners
als de BBC, Fraunhofer en de Amsterdam Arena. Je komt te werken binnen het
kennisveld Media Networking. Technologiëen waar je mogelijk mee te maken krijgt zijn:
Virtual Reality, Ultra HDTV, HbbTV, HTML5, wearables, streaming media, mobile
broadcasting, WebRTC.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Wij zoeken een junior/medior research scientist met aantoonbare interesse en mogelijk
al enkele jaren ervaring in mediatechnologie. Bij voorkeur heb je een Universitaire
opleiding in de richtingen Informatica of Elektrotechniek of andere ICT-gerelateerde
opleiding. Van nature ben je ondernemend, flexibel en gericht op samenwerking.
Daarnaast ben je communicatief vaardig, creatief en innovatief. Je bent analytisch
ingesteld en in staat om technische (ICT)-vraagstukken te vertalen naar werkbare en
demonstreerbare oplossingen. 
  
Je kunt en vind het leuk om te programmeren, bijvoorbeeld in Python, Javascript, Java,
C/C++, en bent bekend met het ontwikkelen van (media)applicaties voor Linux, Android
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en/of IOS. 

Kennis van streaming media- en webtechnologie (bijv MPEG-DASH, WebRTC) en
mediaformaten (bijv. H264, HEVC) is een pré, evenals kennis van netwerkprotocollen
zoals TCP/IP, multicast, HTTP en websockets. 

Je bent niet alleen in staat nieuwe oplossingen te bedenken, maar haalt plezier uit het
creëren van een overtuigende prototype om deze vervolgens te kunnen presenteren aan
je collega's, aan onze klanten en ook op conferenties en evenementen.

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN?
De afdeling Networks van TNO houdt zich bezig met nieuwe generaties vaste en mobiele
netwerken die steeds meer toegesneden moeten zijn op de toepassing. Media
networking is daarvan een duidelijk voorbeeld, en is een van de focusgebieden in de
afdeling. De groep heeft een sterk profiel als het gaat om contentdistributie en helpt
veel partijen (zoals KPN, Nu.nl en de NPO) bij de ontwikkeling van nieuwe
mediatoepassingen. We zijn sterk vertegenwoordigd in standaardisatieorganen,
waaronder IETF, MPEG, HbbTV. We bezitten uitgebreide expertise in contentdistributie,
multimedia-architecturen en streaming media-technologieën zoals MPEG DASH, en
hebben veel praktische ervaring met de ontwikkeling van prototypes en proofs of
concept.

WAT KAN TNO JE BIEDEN?
Werken met plezier betekent voor iedere werknemer iets anders. Daarom bieden wij
bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden a-la-carte, waarbij je maandelijks diverse
arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt uitruilen. Door flexibele werktijden (bijvoorbeeld
4x9) en verschillende verlofregelingen kun je zelf een pakket creëren wat optimaal
aansluit op jouw wensen. 
TNO hecht veel waarde aan zowel jouw persoonlijke- als jouw professionele
ontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag te gaan:
congressen, opleidingen, workshops, coaching, intervisie, mentoring en functierotatie.
Bij TNO heb je de regie van je eigen carrière voor een zeer groot deel in eigen hand.

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?
Solliciteren is mogelijk t/m 16 april. De eerste ronde staat gepland op 26 april. De

tweede ronde staat gepland op 4 mei. Deze sollicitatieprocedure kent een tweetal

gespreksrondes. Daarna kan een selectieassessment volgen. En afrondend bespreken we

in een interview de arbeidsvoorwaarden. We streven ernaar dit binnen 4 weken af te

ronden.

HEEFT DEZE VACATURE IETS BIJ JE LOS GEMAAKT? Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.



Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Recruiter: Ferry Leeflang 

Mobiel: +31 (0)6-11700478 

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/ferryleeflang 

Hiringmanager: Dick Smirren, van 

Telefoonnummer: 08886 67268

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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