
            

         

PLC programmeur 
Ben jij degene die (inter)nationale projecten opstart? Die een industriële wasserij in werking stelt? 

Die zorg draagt voor het in bedrijf stellen van machines? Die wensen en behoeften van klanten 

omzet in PLC computertaal? Die mensen op locatie begeleidt in het vernieuwde of nieuwe proces? En 

die het heel leuk vindt om samen te werken met collega’s, klanten, partners en leveranciers? En dit 

op inspirerende locaties in een vaak nieuwe omgeving.  

Of is bovenstaande juist je toekomstvisie en ben je op zoek naar een functie waarbinnen je je de PLC 

programmatuur eigen kan maken? Welkom bij Senso Technics!  

Wat doe je als PLC programmeur?  

Als PLC Software Engineer ben je verantwoordelijk voor PLC programmatuur, het verhelpen van 

storingen, het adviseren van de klant en een stukje training over de bediening van de PLC. Daarnaast 

zal inbedrijfstelling bij de klant (zowel nationaal als internationaal) tot de werkzaamheden behoren. 

Binnen onze projecten lever jij een belangrijke bijdrage en zorg jij er samen met je ervaren collega’s 

voor dat een project op naar tevredenheid van de klant wordt afgerond.  

Functie-eisen 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding; 

• Werk je of heb je ervaring met Codesys, Siemens, Mitsubishi of Omron?  

• Je hebt ervaring met projectmatig werken; 

• Je hebt kennis van de Engelse taal;   

• Je hebt de capaciteit om te kunnen structureren, prioriteiten te stellen en flexibel te zijn;  

• Je bent leergierig, gedreven en proactief.  

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een fulltime baan in een moderne werkomgeving met afwisselende werkzaamheden en 

een leuk team betrokken collega’s. Ben je parttime beschikbaar? Ook dan zijn we benieuwd naar 

jouw CV!  

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden (o.a. een marktconform salaris en pensioen) en de 

mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Werken bij Senso Technics betekent werken in een 

dynamische, informele en energieke omgeving, waarbij ambitie, loyaliteit en persoonlijk contact 

centraal staan. Het betekent jezelf zijn en kunnen leren en groeien binnen een team hardwerkende 

collega’s.  

Bedrijfsprofiel 

Senso Technics is specialist in het optimaliseren van industriële wasserijen. Onze logistieke en 

automatiseringsoplossingen kunnen naar behoefte worden ingezet. De modulaire oplossingen 

bieden zowel kleine als grote wasserijen wereldwijd de mogelijkheid om hun productieproces te 

optimaliseren.  

Contactinformatie 

Heb je vragen over bovenstaande functie of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Marco van 

Hal, 088-4262300 óf stuur je CV met motivatie naar vacature@sensotechnics.nl.  

Check ook onze website voor onze overige vacatures! www.sensotechnics.nl/jouwwerkgever  
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