Software Engineer
Wil jij werken als Software Engineer in de nieuwste en een van de modernste zuivelfabrieken van
Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden en prima
arbeidsvoorwaarden.
Bij Farm Dairy verwerken we dagelijks verse melk van Nederlandse veehouders tot diverse zuivelproducten,
zoals dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden
ons door een constant hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een groot
deel van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE cans die we zelf ter plaatse produceren. Maar
ook diverse yoghurt- en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc.
behoren tot ons assortiment. De ontwikkeling van nieuwe producten staat hoog bij ons in het vaandel.

In 2016 zijn we gestart met de
nieuw- /uitbouw van onze
fabriek op industrieterrein
Noordersluis in Lelystad.
Onze nieuwe fabriek is inmiddels
in gebruik genomen.
Met in totaal ca. 100 collega’s
verwerken we daar meer dan
200 miljoen kilogram melk per
jaar. Farm Dairy is daarmee een
van de grootste verwerkers van
dagverse melk in Nederland.

Software Engineer
Je regelt met een collega alle taken die met besturingstechnische installatie te maken hebben en begeleidt
samen de afdeling Processing en Vullen & verpakken bij het oplossen van storingen. Ook ben je samen
verantwoordelijk voor het programmeren, optimaliseren en uitbreiden van de programmatuur van de
besturing in de fabriek en documenteer en communiceer je de gemaakte veranderingen in besturings- en
softwarezaken naar alle betrokken partijen.
Kortom: een zeer afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid.

Taken en verantwoordelijkheden
 het programmeren, optimaliseren en uitbreiden van de programmatuur van de besturing van de fabriek
(Siemens PLC en SCADA Wonderware);
 bestuderen en uitwerken van rapporten en schema’s (systeemontwerp, programmaspecificaties,
bestandsdocumenten e.d.) tot gedetailleerde schema’s;
 begeleid de afdeling processing, Vullen en verpakken bij het oplossen van storingen;
 communiceert en documenteert aanpassingen in besturings- en softwarezaken naar betrokken
afdelingen.

Competenties







plannen en organiseren;
voortgangsbewaking;
samenwerken;
initiatief (zelfstandigheid, proactief handelen);
omgevingsbewustzijn;
probleemanalyse.

Kwalificaties







afgeronde HBO opleiding Industriële automatisering;
kennis en ervaring met uiteenlopende technieken op het gebied van besturingstechnieken;
Specifieke kennis en ervaring met Siemens S7 en InTouch / ArchestrA van Wonderware is een pré;
Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van geldende regels en normen (huishoudelijk, HACCP, BRC, GMP, IFS en ARBO);
Tenminste 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie.

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om.
Kortom: je past binnen het Farm Dairy DNA.

Solliciteren?
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

