
AWL is een systeemintegrator van state-of-the-art geautomatiseerde hightech machines voor verbindingsprocessen met wereldwijd meer 
dan 700 medewerkers. Met vestigingen in Nederland, Tsjechië, China, Mexico en de VS ondersteunen wij onze klanten overal in de wereld. 
Hiermee garanderen wij de globale productiviteit van onze klanten door middel van slimme en betrouwbare oplossingen op het gebied 
van high-end automatisering, robotisering en verbindingstechnologieën.

Waar wij zijn gestart als een bedrijf dat gespecialiseerd is in weerstand- en booglassen, zijn andere automatiseringsopgaven zoals laserlassen, 
lijmverbindingen, Visionsystemen, producthandling, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid inmiddels net zo belangrijk. Alle disciplines zijn 
in onze organisatie vertegenwoordigd waardoor wij volledige oplossingen bieden.

Wij ontzorgen onze klanten van concept engineering tot en met uitstekende service. In onze organisatie zijn alle competenties vertegen-
woordigd om deze projecten succesvol uit te voeren. Wij richten ons op zowel de automotive als algemene industrie.

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde Engineer met ervaring in robotica e/o industriële automatisering? En wil jij graag werken in een team 
met zeer vakkundige collega’s en bouwen aan prachtige machines? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 

Als Robotprogrammeur Engineering is het jouw uitdaging en verantwoording om de, door de klant gevraagde, functionele specificaties 
van de robot en randapparatuur voor te bereiden en te vertalen naar concrete robot besturingsprogramma’s, binnen de gestelde kwali-
teitseisen en tijdsplanning. Je werkt in projecten van twee tot zes weken en bent eindverantwoordelijk voor het robotica gedeelte. 

Daarnaast:  
•	 Houd	jij	je	bezig	de	voorbereiding	van	I/O	lijsten;	
•	 Ontwikkel	je	testplannen	en	werkinstructies;	
•	 Verricht	je	voorbereidende	taken	t.b.v.	de	overdracht/	training	van	onze	klanten;	
•	 Werk	je	nauw	samen	met	je	collega’s	van:	PLC	Control,	Kwaliteit	en	Operations.	

Voor deze rol is het belangrijk dat je:  
•	 Een	HBO	Opleiding	hebt	afgerond	bij	voorkeur;	Electrotechniek,	Werktuigbouw	of	Informatica	;	
•	 Ervaring	of	affiniteit	hebt	met	Mechatronica/Robotica;
•	 Bij	voorkeur	ervaring	hebt	met	robotmerken:	ABB,	FANUC,	KUKA	e/o	YASKAWA;
•	 Zowel	zelfstandig	als	in	teamverband	goed	kan	werken;
•	 Ervaring	met	project	coördinatie	is	een	pré;	
•	 Je	beheerst	de	Nederlandse	en	Engelse	taal.	Duits	is	een	pré.	

AWL biedt?
Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving met een open en informele werksfeer. Er worden 
volop mogelijkheden geboden om je te ontwikkelen, onder begeleiding van onze interne loopbaancoach.  
•	 Een	goed	salaris	en	een	overurenregeling;		
•	 AWL	Academy	met	>50	trainingsprogramma’s,	gericht	op	zowel	hard-	als	softs	skills;	
•	 Een	goed	(secundaire)	arbeidsvoorwaardenpakket	(conform	CAO	Metalelektro)
•	 Deelname	aan	ons	vitaliteitsprogramma	‘Boost	Your	Life’	met	o.a.	bootcamp,	spinning	en	vers	fruit	op	de	afdeling;	
•	 Duurzame	samenwerking,	onder	begeleiding	van	onze	interne	loopbaancoach;	
•	 Voldoende	ruimte	voor	eigen	inbreng,	training	en	opleiding.

Waar kom je te werken?  
AWL is een high-tech organisatie met meer dan 700 werknemers wereldwijd. AWL biedt een open en informele werksfeer met een hoge 
mate van zelfstandigheid en professionaliteit. Met productievestigingen in Nederland, Amerika, Tsjechië, China, Mexico en de Verenigde 
Staten kunnen onze klanten overal ter wereld ondersteund worden. AWL ontwerpt en bouwt gerobotiseerde productiesystemen, waarbij 
lassen en andere verbindingstechnologieën een centrale rol spelen. AWL is gericht op zowel de automotive als de algemene industrie, 
waar hoge productievolumes en een hoge mate van automatisering essentieel zijn.

Meer informatie:
Voor	inhoudelijke	vragen	over	de	functie	kun	je	terecht	bij	Roel	Klompmaker	Tel.nr.:	0341-411	811.

Ben jij onze nieuwe collega?  

Solliciteer dan via de onderstaande link: 

https://awl.career.emply.com/en/apply/robotprogrammeur-engineering/1fh5l6


