AuteQ B.V. is een dynamische en groeiende onderneming gespecialiseerd in het
automatiseren van complexe industriële productieprocessen in de sectoren feed
en food. Het bedrijf is gevestigd in Ederveen en telt 16 medewerkers.

MES

AuteQ heeft zich gespecialiseerd in batch processing en levert turn-key projecten bij productiebedrijven. Met door ons zelf ontwikkelde en geschreven software (MES, PLC, SCADA en HMI) beheren en sturen wij op basis van recepten
en gekoppelde parameters diverse processen zoals doseren, mengen en bewerken van vaste stoffen en/of vloeistoffen.

SCADA

Door een structurele toename in het aantal projecten is AuteQ op zoek naar:

PLC
Advies & Ontwerp
Besturingstechniek
Elektrotechniek
Paneelbouw
Montage
Onderhoud

- Hoofdmonteurs
- Monteurs
- Leerling-monteurs
Besturingstechniek / Industriële Automatisering
De werkzaamheden:
Je wordt betrokken bij het bouwen en aanleggen van industriële besturingsinstallaties. Afhankelijk van je functie en ervaring wordt je ingezet voor het bouwen
van panelen, de montage van kabelgeleidingen en het monteren en aansluiten
van componenten en bekabeling. Daarna wordt je actief betrokken bij het testen,
in bedrijfstellen en onderhouden van deze installaties.
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging of wil je jezelf verder ontwikkelen in een
leuke en afwisselende omgeving waar de combinatie van techniek en mens een
belangrijke rol spelen? We geven jou aandacht, mogelijkheden, leuke collega’s
en een leuke baan.
Deskundigheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en klantgerichtheid zijn kernwaarden
die we als AuteQ graag uitdragen.

AuteQ b.v.
Ribesstraat 9
6744 XA Ederveen
www.auteq.nl

Functie-eisen Hoofdmonteurs en Monteurs:
•
Minimaal MBO niveau (besturingstechniek);
•
Je bent klantvriendelijk, betrouwbaar en flexibel maar ook praktisch ingesteld en stressbestendig;
•
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
•
Je bent een teamplayer die ook prima zelfstandig kan werken;
•
Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs B en woonachtig in de omgeving van Ede / Veenendaal / Barneveld.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar:

vacature@auteq.nl.

