
 

Door uitbreiding van werkzaamheden is Brusche Elektrotechniek op zoek naar: 
 
 

Hardware engineers (m/v) industriële 
automatisering 
 
 

Functieomschrijving  
 Ontwerpt het gehele hardware concept voor diverse industriële automatiseringsprojecten.  

Je kunt hierbij denken aan onderhoud- en revisiewerkzaamheden van productielijnen en stand 
alone machines, maar bijvoorbeeld ook aan het ontwerpen van het productieproces in een 
productieomgeving. 

 Aan de hand van technische specificaties ontwerp je de verschillende besturingskasten, bedenk 
je de meest efficiënte bekabeling en ben je verantwoordelijk voor de technische indeling van 
controle- en bedieningskamers. 

 Voert de werkzaamheden uit volgens de geldende werktekeningen en voorschriften. 

 Verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden. 

 Onderhouden van contacten met klanten op uitvoeringsniveau. 

 Eventueel bijwonen van werkbesprekingen. 

 Signaleren van meer- en minderwerkzaamheden. 

 Actief bijdragen aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen processen. 
 

Functie-eisen 
 Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden. 

 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 Commerciële instelling. 

 Stressbestendig. 

 Ervaring met klant- en relatiebeheer. 

 In het bezit van rijbewijs B. 

 Minimaal een afgeronde MBO-E opleiding niveau 4 richting energietechniek, elektrotechniek of 
automatiseringstechniek of een gelijkwaardig werk- en denkniveau. 

 Je bent in staat om op basis van globaal geformuleerde functionele en technische eisen een 
concreet basisontwerp met aanvullende specificaties te definiëren.  

 Aantoonbare ervaring in het (zelfstandig) opstellen van basis- en detailontwerpen. 

 Beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pre.  

 Kennis en ervaring met SIL/PL, Ex, AutoCAD electrical, Eplan, MS-Office en het Syntess Atrium 
ERP systeem zijn een pre. 
 

Wat bieden wij 
Een verantwoordelijke functie met de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Naast een plezierige, 
informele werksfeer biedt Brusche Elektrotechniek je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een 
aantrekkelijk salaris afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast biedt Brusche Elektrotechniek je de 
mogelijkheid binnen de organisatie te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling door 
middel van opleidingen.  
 

Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen wij graag je sollicitatie per mail t.a.v. de afdeling 
P&O via vacature@brusche.nl onder vermelding van ‘Vacature hardware engineer’. 



 

 
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Bertus Wetering, via 
telefoonnummer 0546-863227 of e-mail info@brusche.nl. 

 


