
 

  

 

Software Engineer PLC, SCADA en Robotica 
(MBO + HBO niveau!) 

 

Z Industriële Automatisering BV is een dynamisch bedrijf dat hoogwaardige technologische 

oplossingen ontwikkelt. Van een eenvoudige relais besturing tot de aansturing van complete 

fabrieken en gebouwen. Deze worden voornamelijk aan Nederlandse klanten geleverd, waarbij we 

wereldwijd de installaties opleveren. 

 

Het werk: 

Als Software Engineer ligt je uitdaging in het ontwikkelen, testen en in bedrijf stellen van onze 

machines en projecten. Je maakt deel uit van een projectteam, meestal bestaande uit een 

Projectleider, Hardware Engineer en jij als Software-Engineer. Je bent als team verantwoordelijk om, 

binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget, een goed werkende installatie te realiseren en in 

bedrijf te stellen. De werkzaamheden vinden plaats in onze werkplaats te Tiel en op locatie bij onze 

klanten.  

 

Werkzaamheden o.a.: 

• software ontwerp maken 

• PLC en motion controllers programmeren 

• testen van het PLC programma 

• in bedrijf stellen machine of installatie 

• ontwerpen en programmeren van grafische bedieningen (HMI/SCADA) 

• handboeken schrijven 

• instructies geven aan en het opleiden van operators 

• storingen oplossen 

 

De eisen: 

Als eerste dat je ambitieus en leergierig bent. Daarnaast heb je enige ervaring met programmeren en 

affiniteit met industriële processen. Een brede interesse in techniek gaat je zeker voordeel bieden bij 

het in bedrijf stellen waar je te maken gaat krijgen met mechaniek, pneumatiek, elektrotechniek.  

Je beschikt over analytisch denkvermogen en een behoorlijke dosis inventiviteit en creativiteit.  

Je kunt goed samenwerken en communiceert makkelijk.  

 

Verder verwachten wij: 

• MBO of HBO diploma industriële automatisering, informatica of vergelijkbaar 

• ervaring met PLC programmeer technieken van Codesys en/of Siemens, is een pré 

• beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré 

• woonachtig in de regio  

 



 

  

Wij bieden: 

Allereerst een zeer collegiale en gedreven werkomgeving met veel ruimte voor opleiding, 

persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast bieden wij: 

• marktconform salaris op basis van ervaring en opleidingsniveau 

• 8,33% vakantiegeld 

• 25 vakantiedagen 

• pensioenregeling met 50% werkgeversbijdrage 

• reiskostenvergoeding of auto van de zaak (afhankelijk van de situatie) 

• laptop en mobiele telefoon 

 

Inlichtingen of direct solliciteren? 

Contactpersoon voor deze functie is: 

De heer Richard van Zoelen 

Telefoonnummer: 0344-683300 

r.vanzoelen@z-ia.nl 

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

 


