
 

Software Engineer 

Omschrijving van de functie 

Als Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het softwarematige ontwerp van een machine(lijn), 
het adviseren van klanten, sales en projectmanagement inzake engineering. Het betreft het 
ontwerpen, programmeren, configureren en testen van o.m. hygiëne, machine- en arbotechnische 
veiligheid. Je rapporteert omtrent de voortgang van de engineeringstrajecten aan de Manager 

Engineering en waar nodig informeer je de verantwoordelijke projectleider. 
 
Taken en verantwoordelijkheden   

 Verantwoordelijk voor het softwarematige ontwerp van een machine(lijn). 

 Ontwerpen, programmeren/configureren, testen en in bedrijf stellen van 
besturingstoepassingen. 

 Verantwoordelijk voor het analyseren van de vereisten waaraan de software moet voldoen. 

 Vormgeven, initiëren en (door-)ontwikkelen van processtandaarden en engineeringtools. 

 Toont initiatief en bent niet bang om vragen te stellen aan je team of externe key partners. 

 Je werkt samen in een multidisciplinair projectteam. 

 Verhelpt complexe (softwarematige) storingen. 

Functie-eisen 

 Je hebt een opleiding op hbo-niveau (met werkervaring) in de richting van Elektrotechniek, 
Industriële Automatisering, Technische Computerkunde of aanverwant. 

 Bij voorkeur ervaring in een projectmatige machinebouw werkomgeving en/of foodsector. 

 Je hebt kennis van het 2D en 3D ontwerpsoftware. Kennis van Solid Works is een pré. 

 Kennis van Siemens S7 PLC programmeringstechniek is vereist. 

 Affiniteit met Motion en Robotica. 

 Affiniteit met veiligheidsconcepten. 

 Gestructureerd, planmatig kunnen werken in hoge mate van nauwkeurigheid. 

 Gemotiveerde en flexibele werkinstelling. 

 Goede communicatieve eigenschappen. 

 Je toont initiatief, bent niet bang vragen te stellen aan je team of key partners. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré. 

Wij bieden 

 Een zelfstandige functie binnen een professionele en informele werkomgeving met ruime 
mogelijkheden om je te ontwikkelen  

 Een prima salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De procedure 

Wil je meer informatie over de vacature neem dan contact op met Cobianne Lodder, Manager HR en 
OD - Tel. 0475 56 56 56.  
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar HR@groba.eu  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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