Vacature: Programmeur PLC / Software Engineer Machinebouw
Als Software Engineer / PLC programmeur machinebouw (Giessen) word je telkens uitgedaagd om de
wensen van de klant te vertalen naar een functioneel technisch ontwerp. Jouw uitdaging en betrokkenheid
bij het project begint bij het bedenken van een oplossing en eindigt bij het in bedrijf stellen (commissioning)
van de installatie.
Over het bedrijf
Copier Bevel Machines is een gespecialiseerde machinebouwer in met name buis eind bewerkings
machines, het bedrijf levert machines over de hele wereld. Alle machines worden geproduceerd in de
fabriek te Giessen. Bezoek de websites van het bedrijf www.bevelmachines.comen www.endworking.com
voor meer informatie over het bedrijf en de machines.
Het bedrijf ontwerpt, assembleert en installeert de machines en verkoopt deze wereldwijd.
Het huidige team bestaat uit 10 medewerkers totaal.
U kunt uw sollicitatiebrief met C.V sturen naar Dhr. Bertels jbertels@copierbv.com
Wat wij jou bieden:
Een uitdagende full time functie
Een bedrijf waar veel maatwerk machines worden gebouwd.
Een afwisselende baan
Een jong team
Je bent als PLC Programmeur / Software Engineer verantwoordelijk voor:
- Het ontwerpen en programmeren van industriële PC, PLC, HMI en SCADA besturingssoftware.
- In overleg met de klant het vertalen van machinespecificaties naar software parameters.
- Kennis van SCADA, WinCC, handling en labelling systemen, servo- en frequentieregelaars is een pre.
- Ervaring in de machinebouw, optische sensoren, beeldverwerking, robotica, vision is een pre.
-Ondersteuning bij installation en commissioning en SAT/FAT tests.
- Inbedrijfstelling (internationaal) bij klanten op locatie en de reisbereidheid voor deze reizen.
- Het documenteren van de geschreven software en rapportage voor verbeteringen processen.
- Het kritisch volgen van technologische ontwikkelingen, o.a. door training en het bezoeken van
vakbeurzen.
Verder beschik jij over het volgende:
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- HTS Elektrotechniek, Industriële Automatisering, Besturingstechniek.
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Talen: Nederlands , Duits en Engels.
Locatie:
Giessen (Noord Brabant)
Salaris :
Afhankelijk van behaalde opleidingen en werkervaring.
Verder is salaris marktconform, geen cao.

Acquisitie naar aanleiding van vacatures stellen wij niet op prijs.

