Join the team!
Qimarox, producent van material handling systemen, heeft de afgelopen jaren een grote
groeispurt doorgemaakt die nog lang niet ten einde is. Om de groei van onze organisatie te
kunnen faciliteren hebben we veel getalenteerde en gemotiveerde collega’s mogen
verwelkomen, maar om de stijgende lijn te kunnen doorzetten hebben we nog meer nieuw
talent nodig. Met een divers team waarin ervaring en een nieuwe, frisse kijk samenkomen
werk je bij Qimarox aan het realiseren van uiteenlopende opdrachten voor toonaangevende
namen als Nike, Tesla en Amazon. De producten waar jij aan werkt komen over de hele
wereld terecht, van Shanghai tot Zuid-Afrika en van Brazilië tot Nieuw-Zeeland.
Wil jij werken in een groeiende organisatie waar innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde
in ons DNA zit? Zo ja, dan ben jij wellicht de nieuwe PLC Engineer die wij zoeken!

PLC Engineer (40 uur)
Als software engineer bij Qimarox houd jij je bezig met de besturing van de verschillende
productliften en palletiseermachines. Het gaat hierbij om de softwarematige configuratie van
nieuwe maar ook van bestaande machines. Je hebt een actieve rol als het gaat om
signalering van mogelijke verbeteringen op het gebied van besturing en HMI. Daarnaast zal
je de machines intern testen om deze vervolgens, samen met OEM of Systeem Integrator,
inbedrijf te stellen bij de (internationale) klant. Je vindt het leuk om advies uit te brengen
richting de interne organisatie ten behoeve van bijvoorbeeld het uitbrengen van offertes maar
bent ook bereid om extern te adviseren richting OEM & Systeem integratoren. Ook is het
mogelijk om in de toekomst OEM & Systeem integratoren op te leiden.
Het profiel waar we naar op zoek zijn:
 Een afgeronde opleiding richting besturingstechniek (MBO4/HBO);
 5 jaar aantoonbare ervaring in een soort gelijke functie bij voorkeur in de
machinebouw;
 Fulltime beschikbaarheid en bereid om naar onze klanten te reizen;
 Je bent stressbestendig, ziet kansen en krijgt energie van jouw vakgebied;
 Je vindt het belangrijk om je eigen kennis in je vakgebied up to date te houden.
Wat kun jij van ons verwachten:
 Een informele werkomgeving waar we (persoonlijke) ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden aanmoedigen;
 Uitzicht op een vast dienstverband;
 Vanzelfsprekend passende arbeidsvoorwaarden;
 Gezellige uitjes en op vrijdagmiddag gezamenlijk het weekend inluiden!
Ben je enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie. Deze kan je e-mailen naar: de
afdeling HR, g.degier@qimarox.com. Heb je vragen of wil je inhoudelijk meer weten over de
functie? Dan kan je contact opnemen met Jaco Hooijer, 06-20245494. Neem ook vast een
kijkje op YouTube en bekijk onze video’s.

