Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt als een goed geoliede machine.
Zonder uitzondering gedreven mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie team?

Software engineer Robotics.
Gaat jouw hart sneller kloppen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotics, vision en automation, dan hebben wij een
uitdagende functie!! In onze groeiende organisatie zijn we op zoek naar een software engineer die ons team op het gebied van robotics
extra kan versterken. Focus ligt op de robotica, maar daarnaast ook het inregelen en inbedrijfstellen van elektronische stand-alone
componenten die automation mogelijk maken.
Hoe ziet je dag eruit?
• Het 3D simuleren van de robotica oplossingen.
• Haalbaarheid aantonen van de technische oplossing op onze eigen demo cel.
• Schrijven van functional design specification en vertalen naar robotica software.
• Implementeren en doortesten van de software in de definitieve machine in onze montageafdeling.
• Inbedrijfstellen van de robot cel op locatie bij de klant.
• Remote en on side support bij eventuele storingen.
Wat vragen we?
• Een afgeronde HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau mechatronica of elektro techniek, met enige werkervaring;
• Je bent communicatief vaardig en hebt een passie voor techniek;
• Eigenschappen die bij jou passen zijn: vastberaden, onafhankelijk, kwaliteitsgericht en nauwkeurig.
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat kunnen wij jou bieden:
Uitdagende en afwisselende projecten binnen de industrie en machinebouw. Je werkt samen met een enthousiast team,
betrokken collega’s. Zij zijn voortdurend op zoek naar een nieuwe uitdaging en blijven de marktontwikkelingen graag één stap voor.
• Persoonlijk studie- en opleidingsbudget en ruimte voor het volgen van opleidingen en trainingen.
• Een goed salaris passend bij werkervaring en functie. (gebaseerd op 40-urige werkweek)
• Conform CAO metaal en techniek, 25 vrije dagen en 13 ADV dagen.
• Flexibele werktijden.
• Veel zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid in de uitvoer van de functie.
• Een familiebedrijf met een fijn team.
Na dit gelezen te hebben, wil je zeker deel uitmaken van ons team!
Stuur je reactie met uitgebreide C.V. naar:
Sanders Machinebouw B.V.
T.a.v. Dhr. Frans Onland. Heidonk 5, 5298 VM Liempde. Telefoon: 0411-631475
E-mail: f.onland@sandersmachinebouw.nl, www: www.sandersmachinebouw.nl
Sanders Machinebouw bedenkt en bouwt unieke machines. Variërend van stand-alone equipment tot complete systeemintegratie (al
dan niet voorzien van robotica), maar altijd exact volgens de wensen en eisen van de klant. Van MKB tot multinationals: onze opdrachtgevers vertrouwen op onze vakkennis, innovatiekracht en ervaring die wij in ruim vijftig jaar hebben opgebouwd. Toch kijken wij altijd
vooruit, naar de slimste technologieën, de duurzaamste materialen en effectiefste oplossingen.

Dat werkt écht anders!
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