Service PLC Engineer
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in een snel ontwikkelende
omgeving met technisch complexe, hoog geautomatiseerde systemen? En
voel jij je geroepen om de beste service te verlenen aan onze klanten? Kom
dan ons team versterken als Service PLC Engineer!

Wat ga je doen?
Als Service PLC Engineer lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van en het onderhoud aan State
of the Art besturingssoftware voor integrale logistieke oplossingen van Inther Group.
Verder ben je onder andere verantwoordelijk voor:
•

Verhelpen van storingen aan bestaande klantsystemen op besturingstechnisch, elektrisch
en mechanisch gebied (Incident management);

•

Identificeren en analyseren van de oorzaak van storingen en het bedenken van oplossingen
om herhaling van deze storingen te voorkomen (Problem management);

•

Ontwerpen, calculeren, implementeren, testen en inbedrijfstellen van PLC software
wijzigingen ter optimalisatie van bestaande klantsystemen (Change management);

•

Tijdig informeren van klanten omtrent de status updates van storingen en het waarborgen
van de klanttevredenheid;

•

Zorgdragen voor een goede rapportage van problemen in het daarbij behorende
ticketsysteem (Jira).

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Service PLC Engineer heb je kennis van PLC
besturingssystemen zoals Siemens S7 en TIA Portal. Je hebt een proactieve houding en streeft er
altijd naar de beste service te verlenen aan onze klanten.
Verder breng jij het volgende mee:
•

HBO werk- en denkniveau richting Industriële Automatisering, Mechatronica of
Elektrotechniek;

•

0 tot 5 jaar relevante werkervaring;

•

Kennis van elektromechanische componenten en EPLAN;

•

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

In het bezit van Rijbewijs B.
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Wat bieden wij jou?
Als Junior Service PLC Engineer verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring tussen de € 2.500,en € 3.500,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering en een goede pensioenregeling;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Service
Als Service PLC Engineer ga je werken binnen Team Service. Het team bestaat momenteel uit 32
collega’s. In jouw team zitten – naast andere Service PLC Engineers – ook Service Software
Engineers, Service Hardware Engineers, Service Accountmanagers, Servicedesk Employees en een
Data Scientist.
Ons team varieert qua leeftijd en werkervaring, waardoor er een mooie mix is ontstaan waarbij
iedereen tijd maakt om elkaar te helpen. Er wordt gewerkt vanuit een nieuw ontworpen
kantoortuin waarin iedereen zijn eigen werkplek heeft.
Je rapporteert als Service PLC Engineer rechtstreeks aan onze Teamlead Mechanics and Controls,
Rens. Hij zal jou, samen met je andere collega’s ook optimaal coachen en wegwijs maken binnen
Inther Group én jouw rol als Service PLC Engineer.
Lijkt het jou een uitdaging om deel uit te maken van Team Service? Solliciteer dan direct en stuur
jouw CV met enthousiaste motivatie naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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