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Integration Engineer 
Als Integration Engineer ben jij verantwoordelijk voor een goed verloop van 
de integratie van het project. Streef jij net als ons altijd naar de beste 
kwaliteit? Dan breiden wij team Projectmanagement graag uit met jou!  

 

Wat ga je doen? 

Als Integration Engineer zorg jij ervoor dat onze projecten op een vloeiende manier worden 
geïntegreerd. Een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden:  

• Het bewaken en stroomlijnen van de integratie van het project en het coördineren van 
testwerkzaamheden on-site; 

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

• Het valideren en erop toezien dat er aan alle project- en klantvereisten wordt voldaan; 

• Het opstellen van testplannen middels projectspecificaties; 

• Het actief deelnemen in de specificatiefase en het mede opstellen van de functionele 
specificaties; 

• Het begeleiden van de klant vanaf de integratie testfase tot en met de opstartfase; 

• Het toetsen, monitoren en optimaliseren van de functionaliteit van het systeem tijdens de 
opstartfase. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Om in aanmerking te komen voor de rol van Integration Engineer ben jij ondernemend, proactief 
en ambitieus. Daarnaast ben jij een echte teamplayer en ben jij graag onderweg. Verder neem je 
onderstaande met je me:  

• Een afgeronde technische HBO/WO-opleiding; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een technische omgeving; 

• Affiniteit met industriële automatisering; 

• Goede communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen; 

• Bereidheid om 40% van de tijd te reizen;  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
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Wat bieden wij jou? 

Als Integration Engineer verdien je tussen € 2.650,- en € 4.225,- , afhankelijk van jouw kennis en 
ervaring.  

Verder bieden wij jou: 

• Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol; 

• 30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd); 

• Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil 
ontwikkelen; 

• Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden; 

• 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 waar wij een bijdrage aan leveren; 

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

 

Team Projects 

Als Integration Engineer maak je deel uit van ons Project Management team. Het team bestaande 
uit 11 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 onze Project Manager Sjoerd.  

 

Wil jij met jouw expertise Inther komen versterken?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie 
naar jobs@inthergroup.com. 
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