SOFTWARE ENGINEER
VACATURE DORSET AUTOMATION

DORSET AUTOMATION
Dorset Group bestaat uit enkele dochterondernemingen. De grootste hiervan is Dorset Green
Machines (Dorset GM). Hier worden drooginstallaties en aanverwante producten ontwikkeld,
geproduceerd en gemonteerd. Dorset Automation (AM) maakt ook deel uit van de Dorset Group.
Wij ontwikkelen en produceren in eigen beheer hardware én software voor Dorset GM en Dorset
Farm Systems (luchtwassystemen).
Momenteel zijn wij op zoek naar een software engineer voor Dorset AM. Het kleine team van
Dorset AM zorgt er met elkaar voor dat alle besturingen voor Dorset GM en Dorset Farm Systems
(Dorset FS) feilloos werken. Als software engineer werk je met de teams van Dorset GM en Dorset
FS aan de realisatie van totale projecten. Jij neemt de software voor de besturingen voor je
rekening. Daarnaast zal je nauw samenwerken met de junior software engineer.
Dorset AM zoekt iemand die vol kennis, ideeën en energie zit, om samen met het team van AM,
besturingen van A tot Z te ontwikkelen en samen tot een succes te maken.
Voor meer informatie over Dorset kijk op www.dorset.nu
WAT BRENG JE MEE







Je bent gedreven, enthousiast en wilt een succes maken van jezelf, het product én het team
Je hebt opleidingsniveau richting Elektrotechniek, Industriële Automatisering, Mechatronica of
een vergelijkbare richting
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
Je hebt kennis en ervaring m.b.t. Siemens Step7, WinCCFlexible, TIA, Profibus, Profinet,
Ethernet
Je beschikt over relevante ervaring binnen een projectorganisatie
Je beschikt over sterke communicatie skills, bent zelfstandig, resultaatgericht &
stressbestendig

WAT WE JOU HEBBEN TE BIEDEN






Een gedreven en enthousiast team
Een dynamische baan
Een werkplek waarbij je veel nieuwe kennis op kan doen
Veel ruimte en vrijheid voor eigen inbreng
Een werkplek waar oog is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling (denk
bijvoorbeeld aan cursussen, coaching en opleidingen)

KLAAR VOOR EEN VOLGENDE STAP IN JOUW CARRIERE?
Ben jij klaar voor een goede carrièremove? Voor meer informatie of een reactie op deze vacature
neemt contact op met Jan Lammers, j.lammers@dorset.nu.

