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ETF zoekt voor de afdeling Software een (m /v)     

                                       

Software Engineer (machine- en attractiebouw) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                 
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en  ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
- Zelfstandig ontwerpen/ontwikkelen en uitwerken van PLC software 

voor machines, installaties en ride systems, bij ETF of op locatie bij 
klanten wereldwijd. 

- PLC/HMI programmeren. 
- Ook het in bedrijf stellen van machines en installaties behoort tot de 

functie. 
- Instrueren bedieningspersoneel klant. 
- Het optimaliseren en/of corrigeren van PLC-programma’s bij het testen 

en in bedrijf stellen. 
- Opstellen van in bedrijfname-protocollen gekoppeld aan de 

standaardisatie en kwaliteit. 
- Ondersteuning Service afdeling, indien nodig. 

 

ETF vraagt: 
- Afgeronde HBO opleiding Elektrotechniek of Besturingstechniek of  
 overeenkomstig, aangevuld met relevante cursussen. 
- Kennis van techniek en normen op het gebied van elektrotechnische  
 besturingen. (EN 60-204-1 / NEN 1010 / NEN 3140). 
- Gedegen kennis van Siemens S7 PLC en minimaal enkele jaren ervaring  
 hiermee. (Kennis van Allen Bradley PLC’s is een pré).  
- Kennis van regelaars (Lenze / Siemens) 
- Goede communicatieve vaardigheden (klanten en leveranciers). 
- Flexibele en zelfstandige werkhouding; geen 8.00-17.00 mentaliteit. 
- Accuraat en innovatief ingesteld. 
- Beheersing van de Engelse en Duitse taal, in woord en geschrift. 

-  
ETF biedt: 

-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal,  

   veelzijdig en energiek bedrijf dat up-to-date is in zowel kennis als in     
  toepassing van technieken. 
- Een afwisselende functie door uiteenlopende projecten en met veel ruimte  
 voor eigen initiatief. 
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en collegialiteit. 

- Goede primaire en secundaire voorwaarden. 

 

Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                   
t.a.v. mevrouw Elianne Brouwers, HR@etf.nl.   .                                                                                                                                                                      
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


