Software Engineer
Ben jij die Software Engineer die expert is op het gebied van PLC/SCADA? Dan
hebben wij een interessante carrièremogelijkheid voor jou, en wel in het
noorden van het land. Pak die kans en solliciteer!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB216581
Markt: Industrie
Branche: Technische dienstverlening
Expertisegebied: Engineering & Design
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: zaterdag 27 juli 2019

De functie
Klinkt dit goed? Mooi. We vatten jouw functie even samen in een paar
bulletpoints:
Je gaat met behulp van een functioneel ontwerp de applicatiesoftware voor
diverse PLC/SCADA systemen ontwikkelen of aanpassen

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB216581

Je bent betrokken bij het testen en inbedrijfstellen van je producten
Je krijgt de kans om vanuit deze functie door te groeien, afhankelijk van je
ambities
Naast je reguliere werk, krijg je alle ruimte om jezelf middels opleidingen
verder te ontwikkelen in diverse gebieden binnen de industriële
automatisering

Over jou
Je hebt een hbo- of wo-diploma van een technische studie, zoals
Elektrotechniek of Technische Informatica
Je hebt affiniteit met industriële automatisering
Je hebt ervaring met industriële software (dit is een pre)
Je functioneert uitstekend in teams

Wat wij bieden
Zet je de stap naar Brunel? Dan zet je de stap naar vooruitgang. De
opdrachtgever bij wie je via ons aan de slag gaat, daagt je namelijk steeds uit
om nét wat meer uit je kennis en kunde te halen. Maar hoe lang je ook bij dit
bedrijf werkt, je vindt in ons altijd een coach die meedenkt over wat je nu en in
de toekomst nodig hebt. Met die coach stippel je trouwens ook jouw
persoonlijke opleidingstraject bij Brunel uit, gebaseerd op jouw carrièreplannen.
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een cursus SolidWorks, of lessen in BIM.
Verder bieden we nog:
Een goede pensioenregeling
Een passend salaris met bonusopportunity
Korting op persoonlijke verzekeringen
Leuke culturele en sportieve uitjes
De zekerheid van een contract

Vragen? Neem contact op
Sophie Rutten
Consultant
Brunel Netherlands Groningen
s.rutten@brunel.net
+31 50 520 9710

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB216581

