BESTURINGSTECHNICUS
De uitdaging
Jij bent als Besturingstechnicus verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van het
procesbesturingssysteem. Je bent onderdeel van onze kleine, hechte service afdeling die ervoor zorgt
dat dagelijks een essentiële grondstof voor bierbrouwerijen wereldwijd geproduceerd en uitgeleverd
kan worden.
Wat ga je doen?
• Jij bent dé technicus op gebied van besturingstechniek, procesautomatisering en
elektrotechniek, mede verantwoordelijk voor beleid, vervanging, updates, storingen en
modificaties aan alle elektronische installaties binnen de mouterij Eemshaven.
• Je gaat werken met de nieuwste besturingstechnieken (o.a. TIA Portal Step7 en WinCC). In
zowel hardware als (applicatie) software ontwerp en beheer jij de besturingssystemen.
• Wijzigingsvoorstellen over procesbesturing vertaal je naar een functioneel en technisch
ontwerp. Je realiseert dit in hard- en softwarewijzigingen.
• Als Besturingstechnicus zorg je voor probleemanalyses en het ontwikkelen van de oplossing
aan elektrotechnische installaties. Je maakt het ontwerp én gaat de werkvloer op om de
implementatie en oplevering te verzorgen.
• Bij grotere opdrachten ben je verantwoordelijk voor het uitschrijven van projecten, die je
vervolgens uitbesteedt aan een externe partij. Uiteraard begeleid je de uitvoer van dit
project.
Dit bieden wij jou
Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend bedrijf te
ondernemen, je ambities waar te maken en je inzichten naar voren te brengen. Daarnaast vind je bij
ons een open cultuur in een informele werkomgeving, waar de kernwaarden ondernemerschap,
eigenaarschap en samenwerken voorop staan. Uiteraard bieden wij ook goede arbeidsvoorwaarden,
met oog voor interne opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben speciaal hiervoor een
Bavaria Academy opgericht.
En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie van mooie biermerken hoort er
ook bij.
Wie ben jij?
• Je bent een kartrekker, die energie haalt uit het zelfstandig bedenken en uitvoeren van
oplossingen voor procesverstoringen. Iemand die graag met zijn handen werkt, maar ook
energie haalt uit het coördineren van projecten op locatie.
• Als Besturingstechnicus heb je ruime kennis van industriële automatisering en minimaal 4
jaar werkervaring in de richting van Mechatronica, Industriële automatisering of
Elektrotechniek. Of 3 jaar werkervaring met een MBO+/HBO diploma in een soortgelijke
richting.
• Je bent in staat om DCS, PLC en Scada systemen te onderhouden. We zoeken hierbij geen
hardcore ontwerper, maar iemand die energie haalt uit het programmeren van besturingen
om een systeem te updaten en vervolgens pragmatisch genoeg is om deze updates ook te
implementeren.
• Goede communicatieve vaardigheden zijn, in je rol als Besturingstechnicus, cruciaal.
• Daarnaast ben je bereid om roulerend deel te nemen aan consignatiedienst.

Zo kun je solliciteren
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze vacature? Verras ons
dan met jouw motivatie door te solliciteren via de onderstaande button.
Heb je na het lezen van deze functieomschrijving nog vragen? Neem dan gerust contact op door te
bellen of appen naar Jasper van Beek (Recruiter) via 06-13245847 of
recruitment@swinkelsfamilybrewers.com
Wie zijn wij
Holland Malt BV is een volledige- en zelfstandige dochteronderneming van Royal Swinkels Family
Brewers. Het succes van Holland Malt is gebaseerd op ondernemerschap en een no-nonsense
mentaliteit. Deze twee belangrijke factoren zorgen ervoor dat we, door uitbreiding van onze mouterij
in Eemshaven, zo’n 405.000 ton mout (de voornaamste grondstof van bier) kunnen produceren.
Hierbij verliezen we geen moment de klant uit het oog, vandaar ook ons motto ‘Your Quality in our
Hands’.
De mouterij in Eemshaven is één van de grootste en modernste mouterijen van Europa. Ter
versterking van onze elektrotechnische dienst zijn wij op zoek naar een Besturingstechnicus.
Wanneer krijg je een reactie op jouw sollicitatie?
Ga je solliciteren? Leuk! Je krijgt direct een bevestigingsmail van ons als je sollicitatie binnen is.
Binnen twee weken ontvang je van ons een terugkoppeling. Houd voor de zekerheid je spam box
goed in de gaten! Wil je meer weten over ons sollicitatieproces? Klik dan hier.
* Gezondheid en veiligheid staat bij ons voorop. Daarom houden wij ons te allen tijden aan de
maatregelen die het RIVM heeft vastgesteld, zo ook tijdens ons sollicitatieproces.
* Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

