
Keteldiep 6 - 8321 MH Urk •  T +31-(0)527–687 953 • info@marbleautomation.com

www.marbleautomation.com

Bij Marble Automation is een vacature ontstaan voor de functie van:

Software Engineer
Als Software Engineer bestaan je taken onder andere uit:
• Het ontwikkelen van software-ontwerpen en het programmeren 
 en testen van nieuwe PLC, HMI en SCADA- systemen.
• Het maken van functionele specifi caties ten behoeve van deze systemen.
• Het testen van de geprogrammeerde software volgens onze kwaliteitsrichtlijnen.
• Het ondersteunen van overige engineers bij het inbedrijfstellen 
 van deze systemen.
• Het realiseren van softwaretoepassingen met oplossingen van onder anderen 

Wago, Codesys Proface en Siemens en overige toegepaste apparatuur en software.
• Het ondersteunen van de elektronica-afdeling 
 bij de ontwikkeling of productie van eigen producten.
• Het werken in teamverband of individueel aan complexe projecten.
• Het in bedrijf stellen van installaties en systemen lokaal 
 of ter plaatse (wereldwijd) bij de opdrachtgever.
• Bijbehorende administratieve taken.

Wat vragen wij?
• Je bent in het bezit van een HBO-diploma (bij voorkeur elektrotechniek, 

besturingstechniek of industriële automatisering) 
 of je hebt een HBO werk- en denkniveau met enige relevante werkervaring.
• Je hebt kennis en/of ervaring met het ontwerpen/programmeren en 
 coderen van PLC’s met de daarvoor bestemde PLC programmeerpakketten.
• Je hebt (enige) kennis van procesbesturingssystemen.
• Je bent in staat om tekeningen (elektrisch) te begrijpen.
• Ervaring met o.a. de programmeertalen 
 Step 7, TIA Portal, Wincc, Codesys (Wago), Proface is een pre.
• Zowel het zelfstandig werken als werken in projectteams spreekt je aan.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
• Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
• Je bent bereid om voor je werk internationaal te reizen.
• Je bent nauwkeurig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Deze functie is op basis van 40 uur in de week. Je werkt samen met een enthousiast 
team van ervaren collega’s.  Binnen onze organisatie is volop ruimte voor 
vakbekwame mensen die van erkenning, waardering en afwisseling in hun werk 
houden. Een goede sfeer met goede contacten onderling en voor onze klanten 
vinden wij erg belangrijk. De beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zeer 
goed te noemen.

Kandidaten voor bovengenoemde vacature kunnen hun sollicitatie met CV sturen 
naar het e-mailadres info@marbleautomation.com of het postadres van 
Marble Automation. Tijdens kantooruren tussen 09.00 en 10.00 uur kunnen 
telefonisch inlichtingen over de vacature worden ingewonnen bij 
Martin van Veen via telefoonnummer 0527-687953.

Marble Automation 
ontwerpt en levert 
alarm, monitoring en 
besturingssystemen 
voor de scheepvaart, 
luxe jachtenbouw en 
industrie. Naast het 
leveren van maritieme 
producten uit een eigen 
productlijn - variërend van 
alarmunits tot complete 
wachtalarmsystemen 
(BNWAS) - is Marble 
Automation wereldwijde 
expert op het gebied van 
scheepsautomatisering. 

Marble Automation kent 
zijn oorsprong als specialist 
in automatiseringssystemen 
voor visserijschepen, 
maar is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een 
wereldwijd bekende en 
betrouwbare partner in 
scheeps- en industriële 
automatisering. Onze 
software engineers reizen 
namelijk de hele wereld 
over naar allerlei soorten 
zeeschepen - variërend 
van vissersschepen 
tot bulkcarriers en van 
superjachten tot luxe 
zeiljachten – of industriële 
bedrijven, om systemen 
in bedrijf te stellen. Door 
een groeiende markt en 
vanwege een goed gevulde 
orderportefeuille maakt 
Marble Automation een 
gezonde groei door. 
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