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Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 
AuteQ b.v. is een sterk groeiende zelfstandige onderneming gespecialiseerd in 
het automatiseren van complexe industriële productieprocessen in de sectoren 
feed en food. Het bedrijf is gevestigd in Ederveen en telt 12 medewerkers.  
 
AuteQ b.v. heeft zich gespecialiseerd in batch processing en levert turn-key 
projecten bij productiebedrijven waar wegen, doseren, malen, mengen, persen 
en transporteren van zowel vaste stoffen als vloeistoffen een onderdeel is van 
het productieproces. Om deze processen te sturen ontwerpen wij 
besturingstechnische installaties en schrijven hiervoor klantspecifieke MES, 
SCADA en PLC software applicaties. 
 
Door een structurele toename in het aantal projecten zoekt AuteQ b.v. een 
 

PLC / SCADA - PROGRAMMEUR 
 
De functie: 
De functie is gericht op het schrijven van software applicaties ten behoeve van  
machines en productielijnen. Na een uitvoerige testfase, wordt de software in 
samenwerking met leverancier(s), klant en collega’s in bedrijf gesteld. Het 
opvolgen van storingen of implementeren van aanpassingen is een onderdeel 
van je werkzaamheden. Als PLC programmeur ben je analytisch van aard, 
stressbestendig en kan je goed in teamverband functioneren. 
 
Functie-eisen: 
� Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau richting 

besturingstechniek; 
� Je hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie; 
� Je hebt bij voorkeur ervaring met PLC en SCADA software; 
� Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
� Je kunt makkelijk zelfstandig werken en bent pro-actief ingesteld; 
� Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 

geschrift. 
 
De organisatie kenmerkt zich door betrokkenheid, degelijkheid/kwaliteit, 
ondernemend, trouw en klantgericht. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor 
de organisatiecultuur zowel binnen als hoe deze naar buiten toe wordt 
uitgedragen. 
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze functie, stuur je CV met een begeleidende schrijven 
naar: AuteQ b.v. 

p/a Oog voor P&O, Rijksstraatweg 175, 3921 AE Elst.  
Mailen kan ook naar: vacature@auteq.nl. 
Voor meer informatie: Marja Verweij, 0318-565952 
 


