PLC PROGRAMMEUR HBO/Ba/Ma

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Heb jij kennis van PLC-techniek, maar ben je ook thuis in de wereld van elektronica en mechanica?
Dan is PureBlue op zoek naar jou!
Als PLC Programmeur (machinebouw) schrijf je de besturingssoftware voor de ontwikkelde
waterbehandelingsinstallaties (PLC en HMI). Deze installaties zijn telkens weer uniek en zijn een
oplossing voor een specifieke waterproblematiek bij de klant of in de markt. Voor de ontwikkeling van
de besturingssoftware ga je in overleg met onze Engineers en Technologen over de opzet en de
werking van de waterzuiveringsinstallatie.
Voor het ontwikkelen van de besturing maak je voornamelijk gebruik van Siemens Tia Portal en
Codesys. Het tekenen van elektrische schema’s met behulp van E-plan/Solidworks Electrical is
eveneens een onderdeel van jouw werkzaamheden.
Je houdt van afwisseling tussen kantoor- en terreinwerk en staat ook in voor het in bedrijfstellen bij de
klant. Na oplevering blijf je betrokken bij de installaties voor wat betreft eventuele
automatiseringsproblemen of -storingen.
AFDELING
De afdeling Bedrijfsbureau heeft als opdracht om installaties te engineeren, bouwen, installeren,
opereren en het verlenen van service.
COMPETENTIES
▪
▪
▪
▪
▪

Resultaatgericht en nauwkeuring
Samenwerken/teamplayer
Verantwoordelijk en zelfstandig
Communicatief en klantgericht
Flexibel

OPLEIDING EN ERVARING
▪
▪
▪
▪
▪

HBO/Bachelor/Master Elektrotechniek, Industriële automatisering of Besturingstechniek
Ervaring met Siemens Tia Portal en/of Codesys
Ervaring met CAD pakketten zoals SolidWorks Electrical en/of e-plan;
Je hebt minimum VCA Basis of bent bereid dit diploma te behalen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

PUREBLUE
PureBlue is een innovatieve speler op het vlak van decentrale waterbehandelingsinstallaties. Wij zijn
actief in de industrie, de land- en tuinbouw, de communale en de maritieme sector. Wij staan in voor
zowel de ontwikkeling, het ontwerp en assemblage, als operations en service van al onze installaties.
Wij zijn een enthousiast team, toegewijd aan ons werk.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een afwisselende baan binnen een groeiend, toekomstgericht bedrijf waarbij je eigen inbreng
gewaardeerd wordt. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën. De werksfeer is prettig en
collegiaal.
In eerste instantie wordt een dienstbetrekking aangeboden voor 7 maanden. Na evaluatie is het de
intentie een vaste aanstelling aan te bieden met goede salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
CONTACT
Herken je jezelf in bovenstaande vacature of heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail met
je CV en sollicitatiebrief naar sollicitaties@pureblue.nl t.a.v. Mevr. A. Zwertvaegher of naar
info@volleman.nl t.a.v. Mevr. E. Volleman-Biesbroeck.
Deadline is 25 april 2018.

