Vacature: Software Engineer
Groei jij mee met DFW?
DFW Europe B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en installeren van turn-key crematorium
installaties voor zowel humane- als (huis)dieren crematoria. Door klantbehoeftes te vertalen in innovatieve
(maatwerk) installaties en daarbij duurzaamheid en veiligheid voorop stellen maken wij nationaal als zowel
internationaal een sterke groei door in onze naamsbekendheid. DFW Europe B.V. staat voor kennis, inzicht
en betrokkenheid. Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn wij continu op zoek
naar nieuwe gedreven collega’s die alles uit zichzelf willen halen.

Jouw werkzaamheden:
Als software engineer houd je je bezig met het implementeren en onderhouden van applicaties en
programma’s voor nieuwe en bestaande installaties. Je ondersteunt de afdeling Service en Onderhoud bij
softwarematige vragen en hiccups. Tevens zul je ingezet worden in de eerstelijns storingsopvolging waarin
je klantvragen beantwoord en service verleent op afstand maar ook incidenteel bij onze (internationale)
klantlocaties zelf. Het voorbereiden en inbedrijfstellen van nieuwe installaties zal ook tot je takenpakket
behoren waarin je o.a. elektrische schema’s zult opstellen en software zult testen en voorbereiden. Het
monitoren van de installaties op afstand, doormiddel van ons rapportage systeem zal eveneens behoren tot
jouw werkzaamheden.

Profieleisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een gedegen achtergrond in de automatiserings- en elektrotechniek;
Je hebt ervaring met het oplossen van storingen door te in te loggen in PLC programma’s;
Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederland & Engels (DE en FR zijn een pré);
Je bent oplossingsgericht en kunt “Out of the Box” denken en handelen met hierin veiligheid voorop;
Je hebt ervaring met het verwerken van informatie in een CRM systeem (Syntess is een pré);
Je bezit een sterke wil tot gestructureerd en nauwkeurig werken inclusief het uitdragen hiervan;
Je bezit een sterke wil tot veilig werken, orde en netheid inclusief het uitdragen hiervan;
Je bent woonachtig binnen een straal van ± 100 km van Broek op Langedijk;
Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B;
Je bent in het bezit van VCA;

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een jaarcontract o.b.v. een 40-urige werkweek met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar, conform CAO Metaal en Techniek;
Een gedegen inwerkperiode zodat je de tijd krijgt om je weg te vinden in onze organisatie;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van jouw leeftijd en werkervaring;
Een uitstekende werksfeer in een leuk team;
Studie- en doorgroeimogelijkheden;
Een mooie toekomst waarin wij jou de kans geven het beste uit jezelf te halen.

Interesse of ken jij iemand?
Stuur dan snel of attendeer deze persoon om zijn of haar motivatie en curriculum vitae te richten aan:
vacatures@dfweurope.com.

