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Integration Engineer 
Venray – Project Department 

    

 

Als Integration Engineer ben jij verantwoordelijk voor een goed verloop van 
de integratie van het project op locatie. Streef jij net als ons altijd naar de 
beste kwaliteit? Dan heet ons team je van harte welkom! 

 

Wat ga je doen? 

 Bewaken en stroomlijnen van de integratie van het project en het coördineren van 
testwerkzaamheden on-site; 

 Op elkaar afstemmen van de werkzaamheden van verschillende projectteams (Hardware-, 
PLC- en Software Engineers); 

 Valideren en erop toezien dat er aan alle project- en klantvereisten wordt voldaan; 

 Opstellen van testplannen middels projectspecificaties; 

 Actief deelnemen in de specificatiefase en het mede opstellen van de functionele 
specificaties; 

 Begeleiden van de klant vanaf de integratie testfase tot en met de opstartfase; 

 Toetsen, monitoren en optimaliseren van de functionaliteit van het systeem tijdens de 
opstartfase. 

 

Functie-eisen 

Graag komen wij in contact met techneuten welke voldoen aan het volgende profiel: 

 Een afgeronde technische HBO-opleiding; 

 Affiniteit met industriële automatisering; 

 Goede communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen; 

 Ondernemend, proactief, ambitieus en een teamplayer; 

 Bereidheid om 40% van de tijd te reizen;  

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

Als Integration Engineer maak je deel uit van ons Project Management team. Het team bestaande 
uit 7 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 Integration 
Engineer rechtstreeks aan de Project Manager en je zal tevens optimaal gecoacht worden door de 
verschillende teamleiders. 

 

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 spé te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar 
jobs@inthergroup.com. 

 

 

SOLLICITEER NU! 
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