De Codema Systems Group is een holding maatschappij bestaande uit vier afzonderlijke
ondernemingen: HAWE, WEVAB, B-E De Lier en SDF Tuinbouwautomatisering. Iedere onderneming
is uniek en kent haar eigen discipline. Codema Systems Group timmert internationaal zeer
succesvol aan de weg en levert innovatieve logistieke systemen, management- en
besturingssoftware, irrigatie en elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte) producten
voor de (glas)tuinbouw. Gezamenlijk een onverslaanbaar team.
Ter versterking van ons team van HAWE in Bergschenhoek zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

ELEKTRO ENGINEER
(M/V - 40 uur per week)

Wat ga je doen:
Je bent verantwoordelijk voor het engineeren van de systemen en voor het vertalen van een
programma van eisen naar een technisch ontwerp, waarbij je rekening houdt met een vooraf
vastgelegde architectuur. Je dient aanpassingen van functionele uitbreidingen aan te kunnen brengen.
Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het maken van werkomschrijvingen en lay-outs ten behoeve
van de installatiedienst, samenstellen van materiaallijsten en de daarbij behorende elektrotechnische
ondersteuning aan de diverse afdelingen.
Jouw profiel:
Je bent in het bezit van miniaal een MBO opleiding Elektrotechniek. (Praktische) ervaring in de
elektrotechniek; kennis van Autocad is een pre. Je beschikt over ervaring met (verschillende) PLC
systemen en bent bekend met het ontwerpen van besturingen.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel en kan
je goed in de klant inleven.
Goede kennis van de Engelse taal is een must en kennis van de Duitse taal een groot voordeel.
Affiniteit met de tuinbouw is een pre.
Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende, gezonde onderneming waarin initiatief,
creativiteit en flexibiliteit zeer op prijs wordt gesteld.
Met een prettige werksfeer en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zul je je bij HAWE
Systems Europe B.V. al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar vacature@codemasystemsgroup.com t.a.v. Linda
Rongen. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen via 010-5212755. Wil je meer informatie
over Codema? Kijk dan op www.codema.nl

