
Finis Foodprocessing Equipment B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd machines voor de groente- en aardappelverwerkende 

industrie. Als toonaangevende leverancier hebben wij wereldwijd een voorname plek in de aardappelverwerkingsmarkt verworven en zijn wij 

marktleider in de uienschilmarkt. Finis is een dynamische onderneming die al meer dan 80 jaar bestaat. Door onze innovatieve en integrale 

aanpak hebben wij een sterke positie opgebouwd in het aanbieden van complete productielijnen. We zijn trots op het feit dat we tal van grote 

productie bedrijven hebben geholpen om de productie efficiëntie te verbeteren met onze machines. De ontwikkeling van nieuwe machines 

gaat in nauwe samenwerking met onze klanten, niet alleen om bestaande principes te verbeteren maar ook om nieuwe producten op de markt 

te brengen. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten en als familiebedrijf hebben wij klanttevre-

denheid hoog in het vaandel staan. Finis is opgericht in 1924 en gevestigd in Ulft.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

Software Engineer
Als software engineer ben je zelf of mede verantwoordelijk voor de aansturing van verschillende machines en productielijnen. Afhankelijk 

van klantwensen wordt de flow voor een productielijn bepaald welke jij moet vertalen naar een PLC en HMI programma. Daarnaast zit er veel 

beweging in de optimalisatie/ontwikkeling van de verschillende standaard machines waarbij je samen met R&D deze machines herprogram-

meert en optimaliseert. Als software engineer ben je werkzaam op de afdeling Controls waar hardware en software samen werken om mooie, 

robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing te bedenken.

Taken
 Het schrijven van PLC software voor machines en productielijnen.

 Het schrijven van HMI software voor machines en productielijnen.

 Ondersteunen van de afdeling service bij storingen of vragen van klanten.

 Ontwikkeling op gebied van industriële automatisering doorvoeren.

 Safe besturing van machines en lijnen uitdenken en zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoen.

 Je hebt de bereidheid om internationaal te reizen ten behoeve van in bedrijfstellingen bij de klant op locatie (ongeveer 10%).

Functie eisen 
 Je hebt minimaal HBO (MBO+) afgerond bij voorkeur in de richting van industriële automatisering, elektrotechniek, mechatronica 

 of vergelijkbaar.

 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Software Engineer in de industriële automatisering, bij voorkeur in de machinebouw.

 Je hebt kennis van PLC/SCADA/HMI (Allen Bradley, Siemens), aandrijftechniek en industriële netwerken.

 De wil om af en toe internationaal te reizen voor de complexere inbedrijfstellingen.

Wij bieden 
Een uitdagende en afwisselende functie waar wij een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover zetten. Je werkt in een 

prettige en informele omgeving, waar eigen inbreng en ideeën erg op prijs worden gesteld.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw C.V. met motivatie naar: info@finis.nl


