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Eplan Engineer 
Venray – afdeling Project Department 

    
 
Heb jij ervaring met het tekenen van besturingsinstallaties en ben je op zoek naar een uitdaging 
binnen een snel ontwikkelende omgeving met technisch hoogstaande producten? Ben jij tevens 
innovatief genoeg om voor elk probleem een oplossing te bedenken? 

 

Wat ga je doen? 
• Als Eplan Engineer ga jij je bezig houden met het ontwerpen en tekenen van 

elektrotechnische installaties; 

• Je bent verantwoordelijk voor het tekenen van complete besturingsinstallaties; 

• Je haalt zelfstandig informatie uit de aangeleverde data (schetsen) of projectdocumenten 
en controleert hierbij je eigen tekenwerk; 

• Je zorgt gedeeltelijk voor de inkoop van technische materialen. 

 

Functie-eisen 
• MBO/HBO werk- en denkniveau met een relevante studierichting zoals Elektrotechniek,  

Besturingstechniek of Mechatronica; 

• Je beschikt over 1-3 jaar relevante werk(stage)-ervaring; 

• Je hebt enige kennis van EPlan P8, Autocad en MS Office; 

• Affiniteit met automatisering; 

• Je beschikt over een pro-actieve en professionele werkhouding; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Het team 
Een succesvolle afhandeling van onze projecten kan niet zonder onze afdeling realisatie 
plaatsvinden. Het team bestaande uit 25 vaste medewerkers is altijd op zoek naar een nóg 
efficiëntere en betere werkmethode en daar gebruiken we in de toekomst graag jouw input en 
creativiteit voor. Je rapporteert als Eplan Engineer rechtstreeks aan het hoofd van onze 
engineeringdivisie welke jou tevens optimaal zal coachen. 
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Over Inther 
Inther is niet zo maar een bedrijf. Inther Logistics Engineering BV te Venray is een system integrator 
van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots om wereldwijd logistieke projecten te 
realiseren waarbij we complete distributiecentra en magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door 
Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC) steeds een centrale rol.  

Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in 
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de passie 
voor techniek. 

Inther biedt zowel goede primaire- als secundaire arbeidsvoorwaarden; waaronder een 
uitstekende pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. 
Bovendien hebben we wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de 
leukste teamactiviteiten!  

Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij dagen je uit 
om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor het team. Bij ons vind je geen formele toestanden en hokjesdenken maar ruimte 
voor kennisdeling en toffe ideeën. 

Buiten dat is Inther altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en 
aankomende projectleiders.   

Al zin om een Intheraar in spe te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar 
jobs@inthergroup.com. 

 

 

 SOLLICITEER NU! 
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