VACATURE SOFTWARE ENGINEER
Als Software Engineer binnen Ancra Systems BV ben je een belangrijke schakel in de
keten van de ontwikkeling van automatische laad- en lossystemen. Je ontwerpt de software
voor onze besturingen. Bij de (internationale) klant zorg jij ervoor dat de systemen gaan
werken. Je geeft ondersteuning aan onze field engineers/monteurs en geeft advies aan
klanten bij het verhelpen van elektrische storingen!
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Het ontwerpen van de PLC-software voor onze laad- en lossystemen;
Je test de systemen in onze werkplaats in Boxtel;
Je begeleid onze field engineers met IO test en kleine inbedrijfstellingen ;
Je helpt telefonisch onze monteur op locatie of de klant en als het telefonisch niet te
verhelpen is ga je naar de klant toe;
Je hebt contact met leveranciers, klanten en externe installatie partners;
Wereldwijd stel je onze systemen in bedrijf.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een internationale en relatief kleine organisatie met mooie projecten en interessante
klanten (zoals bijvoorbeeld Pepsi Cola, Volkswagen, ASML);
Een gezellig en ervaren team dat er trots op is bij Ancra te werken;
Ruimte voor meedenken en ontwikkeling;
Een salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring;
Telefoon en laptop van de zaak;
Mogelijkheden tot training en opleiding;
Op vrijdagmiddag een gezellige afsluiting van de week;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek met o.a. een 39-urige werkweek,
pensioenvoorziening via PMT, 25 vakantiedagen en 7 ADV dagen.

Wat is verder nog belangrijk?
•
•
•
•
•
•

Je hebt MBO of HBO opleiding elektrotechniek/industriële automatisering of vergelijkbaar
werk- en denkniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de machinebouw;
Ervaring met TIA Portal V16 en met HMI systemen;
Bij voorkeur ook ervaring met Allen Bradley (RSLogix of Studio 5000);
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Je vindt het leuk om onze internationale klanten te bezoeken en geen probleem om een
gemiddeld 15 weken per jaar van huis te zijn. Over het algemeen verblijf je maximaal 2 a
3 weken aan één gesloten op locatie.

Meer over Ancra
Zoals men bij Ancra zelf zegt: ‘’We zijn een klein bedrijf maar spelen op Champions League
niveau”. De collega’s zijn erg trots op het product en wat bij klanten wordt gerealiseerd.
Al meer dan 25 jaar is Ancra dé specialist op het gebied van automatische trailer laad- en
lossystemen; van standaard systeem tot klantspecifieke oplossing. Met een kantoor in Boxtel
kom je te werken in een organisatie met 40 collega’s waar iedereen gaat voor het beste resultaat
voor de klant. Op vrijdagmiddag sluit je de week gezamenlijk af met z’n allen en vier je ook
samen de successen die je als team hebt bereikt!

Ancra biedt je gevarieerde werkzaamheden in een functie met veel eigen
verantwoordelijkheid in een kleine organisatie met een open werksfeer. Met jouw ervaring en
talent kun je bij Ancra jouw technische vaardigheden ten volle benutten en uitbreiden in een
dynamische werkomgeving met projectmatige opdrachten. Je hebt als Software Engineer
ruimte voor eigen initiatieven en op basis van jouw inzet de kans om een significante
bijdrage te leveren aan de groei en het succes van Ancra.
Enthousiast?
Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf helemaal in deze functie? Dan ontvangen wij
graag jouw cv en motivatie via hr@ancrasystems.com. Als je nog vragen hebt kun je contact
op nemen met Nick Eijkemans via n.eijkemans@ancra.nl

