Senso Technics, ook jóuw werkgever?
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.
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.

Elektrotechnisch tekenaar
Draai jij je hand niet om voor het maken van de vertaalslag van een opdrachtbevestiging naar het ontwerp van een
project en bewaak je hierbij ook de levertijd, kostprijs en kwaliteit? Maak jij de indeling van de schakelkasten? Werk
je graag samen met collega’s, klanten, partners en leveranciers? Ben je bereid je kennis te delen of wil je juist nog
leren?
Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding niveau 4 op het
gebied van elektrotechniek;
Heb je ervaring met SEE Electrical, Caddy, AutoCAD, IGE-XAO
of ben je juist een E-plan expert?
Kennis van de Engelse taal;
Ervaring met projectmatig werken is wenselijk;
Je bent leergierig, gedreven en proactief;
Je denkt in praktische en haalbare oplossingen met oog voor
kwaliteit.

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 controles uitvoert op locatie en eventuele storingen oplost? 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.
Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding;
Werk je of heb je ervaring met Codesys, Siemens, Mitsubishi of Omron?
Kennis van de Engelse taal;
Ervaring met projectmatig werken is wenselijk;
Je bent leergierig, gedreven en proactief;
Je hebt de capaciteit om zaken te kunnen structureren, prioriteiten te
stellen en flexibel te zijn.

Contactinformatie
Heb je vragen over bovenstaande functies of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Marco van Hal,
088-4262300 óf stuur je CV naar vacature@sensotechnics.nl.

