Venco Campus, Eersel
Bedrijfsbureau
32 – 40 uur
HBO-startersfunctie

Electrical Engineer
De verbinder tussen afdelingen in het orderproces
Gave projecten in een dynamische werkomgeving? Als Electrical Engineer houd jij je bezig met het
verwerken van complete orders van systemen in Eplan. Daarnaast ben je bezig met het initiëren,
organiseren en uitvoeren van diverse verbeterprojecten al dan niet samen met onze R&D afdeling.
Je vindt het leuk om nieuwe software te configureren en je bent graag de verbindende factor
tussen het ontwikkel team, engineering en werkplaats. Je komt te werken in een innovatief en
internationaal familiebedrijf dat de pluimveehouderij wereldwijd op een diervriendelijke manier
wil verduurzamen.

De hoofdtaken van een Electrical Engineer
• Zelfstandig engineeren van besturingspanelen
en modules conform de vastgestelde planning,
kwaliteitsspecificaties en kostprijs;
• Klantspecifieke tekeningen maken en het
controleren van klantspecificaties;
• Klantspecifieke software
configureren/aanpassen;
• Een bijdrage leveren aan ontwikkelprojecten in
de afrondende fase van een ontwikkelingsproces
of voor een klantspecifieke ontwikkeling;
• Onderhouden en aanmaken van macro’s in onze
bestaande EPLAN libary.
Jouw profiel
• Je bent in het bezit van een Bachelor-diploma
richting Electrotechniek of Mechatronica;
• Je hebt ervaring met EPLAN (pré);
• Je affiniteit met hardware én software (PLC);
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig
werken;
• Je bent ondernemend, schakelt snel en bent
actiegericht;
• Je bent wendbaar en je bent creatief in het
vinden van echte oplossingen.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Werken in een zelforganiserend team;
• Een flexibele werktijdenregeling;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Ontwikkelmogelijkheden door het volgen van
relevante cursussen en opleidingen;
• Een werkplek in een van de duurzaamste
gebouwen van Nederland waarin eigen
installaties zijn toegepast;
• Een prettige en informele werksfeer waarin
iedereen plezier heeft in wat hij doet.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature
of zou je graag eens persoonlijk kennis willen
maken? Neem dan contact op met Rene Bronk,
0497-517380.
Direct solliciteren kan door je CV, met een
korte toelichting, te sturen naar:
solliciteren@vencomaticgroup.com.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

