Automation Experts BV in Raalte is een technisch installatiebedrijf dat zich richt op het realiseren van besturingsinstallaties
ten behoeve van machine- en procesautomatisering. Automation Experts biedt de expertise van verschillende werkgebieden, waaronder de kennis om machine- en productieprocessen om te kunnen zetten naar elektrotechnische specificaties en
software toepassingen, panelenbouw en bekabeling. Opdrachtgevers van Automation Experts gaan van machinebouwers
tot productiebedrijven en van automotive tot veevoeder- of kunststoffenindustrie.
Automation Experts BV is ter uitbreiding van haar team op zoek naar een

Hardware engineer Industriële Automatisering
De functie:
In deze functie zorg je er voor dat de projecten vanaf
gespecificeerde offertes worden uitgewerkt tot een
volledig plan waarvan de besturingspanelen worden
gebouwd en de bekabeling op locatie kan worden
aangelegd.
Het betreft veelal projecten voor recycling, goederentransportsystemen, monitoring van oppervlakte- dan wel
afvalwater, veevoeder- en afzuiginstallaties
alsmede installaties voor speciale processen.
Het team van Automation Experts betreft een
groeiende nog relatief kleine groep van 10-15 personen
waarbinnen een informele sfeer heerst. Binnen dit team
werk je nauw samen met de software engineer aan
projecten, onder aansturing van een projectleider.
Assisteren bij en eventueel voorbereiding voor de inkoop
alsmede ondersteuning door het geven van informatie
en uitleg aan bedradingsmonteurs kan voorkomen.

Automation Experts BV
Heesweg 42a 8102 NB Raalte
0572-35 30 80 www.automationexperts.nl

m/v

De kandidaat:
Een gedreven en veelzijdige collega die een bijdrage wil
leveren aan de groei van een veelzijdig kennisbedrijf
binnen de machine- en procesautomatisering.
Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid
dragen en klant- en resultaatgericht werken zijn
competenties die bij jou passen, evenals het tonen van
een flexibele werkhouding. Beheersing van de Engelse
taal is noodzakelijk, Duits is een welkome aanvulling.
De projecten zijn in binnen- en buitenland.
Je kennisniveau is MBO+/HBO, elektrotechniek,
automatiseringstechniek of gelijkwaardig.
Automation Experts BV biedt een fulltime werkweek,
goede werksfeer in een plezierig en gedreven team,
persoonlijke en professionele ontwikkeling en
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Mail je cv en korte motivatie naar b.rutten@bgjh.nl
Voor telefonische informatie over de vacature en
de organisatie bel je naar Bouwien Rutten 06-20 58 90 37
of check de website www.automationexperts.nl

