
 
 
 
 
 
Door uitbreiding van werkzaamheden is Brusche Elektrotechniek op zoek naar: 
 

Software Engineer (m/v) voor industriële 
automatiseringsprojecten 
 
Functieomschrijving: 

• Als software engineer maak je vanuit klantspecificaties de vertaalslag naar de benodigde 
software oplossingen. 

• Je kan hierbij denken aan aanpassingen van productielijnen en stand alone machines, maar 
bijvoorbeeld ook het ontwerpen van het productieproces in een productiefabriek. Aan de 
hand van klanttechnische specificaties ontwerp je de verschillende bedieningsschermen voor 
de diverse HMI en Scada pakketten, alsmede de verzorging van de benodigde PLC software.  

• Verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden. 

• Onderhouden van contacten met klanten op uitvoeringsniveau. 

• Eventueel bijwonen van werkbesprekingen. 

• Signaleren van meer- en minderwerkzaamheden. 

• Leveren van een actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen 
processen. 

• Zo veilig en gezond mogelijk uitvoeren van de eigen werkzaamheden c.q. projecten waaraan 
men werkzaam is.  

 

Functie-eisen 

• 3 tot 5 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 een rijbewijs 

• Minimaal een afgerond MBO-E opleiding richting energietechniek, elektrotechniek of 
automatiseringstechniek. 

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

• Aantoonbare ervaring in het (zelfstandig) opstellen en inbedrijfstellen van software 
applicaties. 

• Bereid tot kortstondig verblijf in het buitenland voor het inbedrijfstellen van installaties en, 
indien noodzakelijk, werkzaamheden te verrichten buiten de normale werkuren. 

• Kennis en ervaring met Siemens S7 PLC’s, Mitsubishi PLC’s, veldbussystemen. Kennis en 
ervaring met Citect, Visual Basic, Visual C++ of Visual C# zijn een pré.  

 

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? En wil je werken bij een van de grootste elektrotechnische 
bedrijven van Oost-Nederland? Stuur dan jouw motiverende sollicitatiebrief met CV op naar 
vacature@brusche.nl. 
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