Venco Campus, Eersel
R&D
Fulltime
HBO

Besturing Engineer met PLC Software en Electro kennis
Word jij enthousiast van besturingstechnologie en wil je een spilfunctie gaan vervullen in onze
automatisering roadmap?
Gave projecten in een dynamische werkomgeving? Vencomatic Group is op zoek naar een PLC software
engineer die ook beschikt over elektro engineering kennis. Binnen het R&D team krijg je een spilfunctie
om onze automatisering roadmap robuust te krijgen. Wij zoeken een engineer die gemotiveerd en
vastberaden is om de optimale oplossing voor onze klanten te ontwikkelen. Ben je bekend met
experimenteel werk en vind je het leuk om uitdagende problemen aan te pakken? Als besturing
engineer maak je deel uit van het R&D team en ben je samen met het team verantwoordelijk voor de
productontwikkeling binnen de Vencomatic Group.
Je komt te werken in een innovatief en internationaal familiebedrijf dat de pluimveehouderij
wereldwijd op een diervriendelijke manier wil verduurzamen.
De hoofdtaken van een PLC Software engineer
In deze functie zul je PLC / HMI / elektro
systemen testen, onderhouden en programmeren.
Je vertaalt eisen en wensen naar diverse PLC
systemen, zoals transport-, sorteer- en
verpakkingssystemen, daarnaast bewaak je de
technische functionaliteit en ondersteun je bij het
verbeteren van de systemen op het gebied van
kwaliteit, innovatie en kostenbesparing.
Je bent werkzaam op ons kantoor in Eersel, maar
daarnaast ondersteunend bij het in bedrijf stellen
van nieuwe ontwikkelingen op locatie.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin jij zelf
je werktijden mag bepalen;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Ontwikkelingsmogelijkheden door het volgen
van relevante cursussen en opleidingen;
• Een werkplek in een van de duurzaamste
gebouwen van Nederland waarin eigen
installaties zijn toegepast;
• Een gedreven team met een gezellige en
informele werksfeer.

Jouw profiel
IF levelOfThinking >= thinkingLevel_HBO
AND
(
backGround = "electrical engineering"
OR
backGround = "mechatronica"
OR
backGround = "industrial automation"
)
AND
independentWorker
AND
plcExperience
AND
creative
AND
out_of_the_box
AND
problemSolving
THEN
Email := "solliciteren@vencomaticgroup.com";
ELSE
Email := "noreply@vencomaticgroup.com";
END_IF

Ben jij de besturing engineer die wij zoeken en
ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
solliciteren@vencomaticgroup.com
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem dan contact op met Ronald Kuijken, Manager
R&D, via 0497-517380.

