VACATURE

Industrial SCADA/Software Engineer
Werkomgeving
CPA is al meer dan 30 jaar actief als een professionele systeem integrator voor industriële automatisering en
productie management software projecten.
Het is ons streven om in nauwe samenwerking met onze klanten, hun productieprocessen en efficiëntie te
verhogen en zodoende hun concurrentiekracht te maximaliseren.
Onze meerwaarde bestaat uit een hecht, enthousiast en dynamisch team van hoogopgeleide medewerkers en
hun grondige product- en proceskennis. In onze aanpak vormen teamwork en partnership sleutelbegrippen in de
relaties met zowel klanten- als leveranciers.
Om ons software ontwikkelteam van onze business unit in Breda te versterken, zoeken wij een gepassioneerde
Industrial SCADA/Software Engineer.
Functieomschrijving
 Je werkt nauw samen met de klant en de interne projectleider gedurende het totale project.
 Je analyseert, in samenwerking met de projectleider, de noden en eisen van de klant en vertaalt dit in een
functionele beschrijving.
 Je ontwikkelt software om industriële processen te sturen en te visualiseren (HMI, SCADA).
 Je implementeert de datalogging en -verwerking van de industriële processen (Historian, SQL, SSRS).
 Je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën en past deze toe in je projecten.
 Je voert zelf de benodigde testen uit; eventueel in samenwerking met de klant.
 Aangezien we actief zijn in diversie industriële sectoren, sta je open voor een elke nieuwe uitdaging.
 Op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden naar project manager of solution architect.
Profiel
 Je hebt een hoger technisch (Bachelor of Master) diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 Je bezit een interesse in de ontwikkeling van industriële applicaties (SCADA, Historian, SQL, …).
 Kennis van de GE-IP Proficy suite (Historian, Cimplicity, iFix, Workflow, …) is een plus, maar geen vereiste.
 Je bent sterk in analytisch en conceptueel denken.
 Je wil steeds up-to-date blijven op vlak van technologie en softwareontwikkeling.
 Integratie van barcode scanners, rf-id lezers of andere randapparatuur zijn voor u een interessante
uitdaging.
 Je bent flexibel en stress bestendig.
 Je bezit een goede kennis (zowel mondeling als schriftelijk) van het Nederlands en het Engels
 Werkervaring is geen vereiste.
Belangrijke eigenschappen
 Creativiteit : je bent creatief en inventief in het vertalen van eisen van klanten naar gepaste industriële
software oplossingen.
 Zelfkritisch : je bezit een gezonde dosis zelfkritiek tijdens uw werk om tot een robuuste oplossing te komen.
 Luisterend vermogen : je bent in staat om vanuit een gesprek (met klant, leverancier of teamlid) onmiddellijk
het achterliggend idee of probleem te distilleren.
 Probleemoplossend vermogen : in probleemsituaties, ben je in staat om duidelijk en helder de hoofdreden te
identificeren zonder je te verliezen in randdetails.
 Sprekend vermogen : concepten en ideeën helder en duidelijk overbrengen om misverstanden en tijdverlies
te vermijden.
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Schrijfvaardigheden : software projecten steunen op coherente documenten waarin designs en interfaces
helder en duidelijk beschreven worden.

Aanbod
We bieden je een professionele werkomgeving waar werken in teamverband centraal staat met een
aantrekkelijk verloningspakket aangevuld met extra legale voordelen (laptop, auto, …), maar voor alles
appreciëren en respecteren we jouw inzicht en mening. Je werkt samen met een hecht en zeer gemotiveerd
team.
Contact
Interesse of meer informatie gewenst, gelieve u per mail te richten tot : annick.geerts@cpa-automation.nl of
telefonisch via +32 3 880 57 53
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