Vezet Group, gevestigd in Eersel is al 20 jaar gespecialiseerd in het onderhoud en modificeren van
industriële machines en robots. Met expertise, daadkracht en vakmanschap zijn wij een betrouwbare
partner voor klanten en leveranciers.
Vezet Group is een meedenkend en innovatief bedrijf dat zijn klanten graag ontzorgt en helpt
problemen op te lossen. We denken verder dan de machine en kijken ook naar het eindproduct,
bijvoorbeeld hoe de machine gebruikt wordt. Wij vinden het belangrijk om u als klant te helpen en te
ontzorgen. Dat doen we met daadkrachtig handelen en snel schakelen. Onze vakmensen zetten hun
expertise in om klanten zo snel mogelijk te helpen, van Nederland tot buiten Europa.
PLC Programmeur
M/V – Fulltime
De functie:
Sta jij klaar om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het productieproces? Dan is dit een
uitdagende en veelzijdige functie die bij je past! Als PLC programmeur biedt je ondersteuning aan
klanten en bedrijven binnen de food en feed industrie. De zelfstandige functie geeft je de
verantwoordelijkheid voor het hele proces van aanvraag tot uitvoering.

Wat ga je bij onze klant doen?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je werkt hecht samen met de Technical Manager;
Het team waarin je werkt is verantwoordelijk voor het project vanaf het concept tot en met
de nazorg. Denk hierbij aan het maken van offertes, opstellen van schema’s, doen van
bestellingen en programmeren van de PLC;
Je werkt hoofdzakelijk zelfstandig, onderhoudt de communicatie met de klant, met je
collega's op andere projecten en met de leveranciers;
Je levert je bijdrage bij het verder moderniseren en automatiseren van de huidige
productielijnen;
Onderhouden en optimaliseren van de software;
Af en toe werk je ook op projecten in het buitenland;
PLC Siemens (Tia Portal) en Hitachi (Actwin, Actsip, Codensyes) en Allan Bradley;
HMI Siemens (TIa Portal) Exro(designer, Jmobile);
Schema’s Designcad express 18.

Persoonlijk profiel
•
•
•
•
•

Een afgeronde Mbo opleiding in de richting Elektrotechniek of Mechatronica;
Je bent leergierig, nieuwsgierig en hebt passie voor elektro/besturingstechnieken;
Kennis van PLC programmeren is een pré;
Je ziet het als een uitdaging om storingen op te lossen;
Je bent graag het visitekaartje van ons bedrijf en hebt dan ook een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Fulltime en parttime werken is mogelijk;
Een inwerkprogramma van enkele maanden;
Goed pakket aan arbeidsvoorwaarden inclusief bus, telefoon en laptop;
Een fijne werksfeer met gelijkgestemden;
Doorgroeimogelijkheden richting project manager.

Interesse?
Voor sollicatie of vragen kunt u contact opnemen met Niels Claassen. Emailadres:
niels@vezetgroup.com
Vezet Group, gevestigd op de Meerheide 107 te Eersel. Tel. 0497-534820.
www.vezetgroup.com.

