VACATURE
Interessante en afwisselende projecten
Goede begeleiding en ﬁjne collega’s
Eigen verantwoordelijkheid

Software Engineer PLC SCADA
Als technicus en als specialist, ben je een echte kartrekker die collega’s weet te motiveren en te activeren. Je bent een zelfstandige Senior Software Engineer die graag wil
graag meedenken in nieuwe ontwikkelingen binnen de afdeling en projecten.
Je schuwt een nieuw project niet en door je uitgebreide ervaring weet je snel je weg
te vinden in een nieuwe omgeving. Je gaat vol voor de uitdaging en trekt door jouw
enthousiasme en overtuigingskracht engineers mee. Jij levert vanuit jou expertise een
belangrijke bijdrage aan de projecten voor onze toonaangevende klanten in de industriële automatisering.

Wat houdt de functie van Senior Software Engineer in?

Als Senior Software Engineer ben je de technisch verantwoordelijke engineer voor het
ontwerpen van complexe en high tech automatiseringsinstallaties in de maritieme
sector. Je coachet het engineeringteam en bent verantwoordelijk voor de techniek,
planning en het budget van de engineering. Je bent de vraagbaak en beoordeeld de
benodigde functionele en technische ontwerpberekeningen.
Tot je taken behoren
• Vertalen van klantwens naar een technisch concept
• Coachen van engineers, programmeurs binnen je team
• Bewaking van kwaliteit, budget en planning
• Up to date houden van je kennis van technieken en ontwikkelen en doorvoeren
van nieuwe normen, standaarden en technieken in de organisatie
• Automatiseringsconcepten opzetten
• Wat vragen we van de Senior Software Engineer?
• De collega Senior Software Engineer die wij zoeken is enthousiast, klant& resultaatsgericht, creatief, motiverend en wil meewerken aan innovaties
Verder vragen we
• Een diploma HTS – Automatisering / Elektrotechniek/ Procestechniek,
eventueel aangevuld met relevante cursussen
• Minimaal 10 jaar relevante werkervaring in de industriële automatisering
• Kennis van industriele automatisering and control systems
• Kennis van en ervaring met PLC Siemens S7 en SCADA systemen, pre wanneer je
ervaring met Praxis , Cimplicty, visual basic
• Kennis van industriële netwerken is een pre
• Kennis van communicatie protocollen IP, RS232 etc
• Sterke communicatieve vaardigheden op alle niveaus in de klantorganisatie
• Vloeiend in Engelse taal in woord en geschrift
• In staat zijn om je collega’s te motiveren en te coachen
• Je hebt een zakelijke, praktische en resultaatgerichte instelling
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken met andere disciplines
• Bereidheid tot buitenland reizen ca 3 x per jaar

PRO-IA heet uw sollicitatie als vakspecialist van harte welkom. Wij verzoeken u uw motivatie voor deze vacature en uw C.V. per e-mail naar ons op te
sturen, ter attentie van Herman Geerds. Het e-mailadres voor sollicitaties
is info@pro-ia.nl
Zodra wij uw sollicitatie e-mail hebben ontvangen, nemen wij binnen 2 tot
3 werkdagen contact met u op.

