Word jij onze
PLC/SCADA
developer?

Ad Rem is expert in onderzoek, ontwerp, en constructie
van machines voor de recyclage-, mineralen- en groenten
verwerkende industrie. Een wijd gamma aan
technologieën wordt gebruikt in deze machines.

Functie
Adres
Ad Rem
Krommebeekstraat 14
MENEN 8930
België

Type contract
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Opleiding
Prof. bach.
Elektromechanica:
Automatisering
Master Industriële
wetenschappen:
Elektromechanica Automatisering

Talen
Engels
Nederlands

Contact
Xenia De Muynck, HR
hr@valtechgroup.eu
0474744343

Kijk je uit naar een uitdaging op vlak van PLC/SCADA
programmatie? Sterk geboeid om daarnaast ook wat
leidinggevende taken op jou te nemen? Dan is deze job jou
op het lijf geschreven!
Als PLC/SCADA developer word je betrokken bij nieuwe
projecten vanaf de analyse tot aan de indienstname ter
plaatse bij de klant. Je ontwikkelt PLC programma's met
een bijhorend SCADA systeem voor recyclagemachines.
Hiervoor werk je zowel op de werkvloer als bij de klant in
het binnen- en buitenland waarbij jij instaat voor de
implementatie en het testen van de software en het
opleiden van de eindgebruiker. Tijdens grotere projecten
ben je het aanspreekpunt voor andere programmeurs en
bepaal je de programmastructuur.

Profiel

·
·
·

Hands-on industrieel ingenieur of bachelor
automatisatie.
Goede kennis van TIA portal met minstens basiskennis
in HTML, CSS en JavaScript.
Je beschikt over een sterk analytisch
redeneervermogen gecombineerd met praktisch
inzicht.
Je werkt gestructureerd en nauwkeurig.
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·

Je bent bereid om te reizen en klanten te woord te
staan in het Engels.

Aanbod

·
·
·
·

Veelzijdige en autonome job met continue uitdagingen
en interessante doorgroeimogelijkheden.
Je komt terecht in een jong team van 10
programmeurs.
Een sterk groeiende onderneming met wereldwijde
referenties in een gespecialiseerde niche.
Aantrekkelijke loonvoorwaarden met extra vergoeding
voor het buitenland en diverse voordelen.
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