Service Engineer (32-40 uur)
https://www.icdrachten.nl/vacatures/service-engineer-32-40-uur/

Company: FMI
Location: Drachten
Level of education: HBO
Period: Onbepaalde tijd
Internship: No
Interests: Techniek
Ben jij een programmeur met kennis van objectgeoriënteerd programmeren (OOP) en
interesse in de hightech industrie en automatisering? Lijkt het je een uitdaging om te
werken aan de voorbereiding, realisatie, onderhoud en modificatie van productie- en
meetmachines? Dan hebben wij bij FMI ImProvia een uitdagende baan als Service
Engineer in Drachten!
Wanneer je bij FMI ImProvia aan de slag gaat in deze functie van Service Engineer, krijg je
te maken met unieke en complexe machines. Deze machines bestaan uit verschillende
technische aspecten, zoals:
Hardware- en robot-aansturing
HMI schermen
Vision (meten en inspectie)
Hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid.

Jouw werkzaamheden als Service Engineer bestaan onder andere uit:
Analyseren en oplossen van complexe storingen in een schone productie omgeving
Optimalisatie van besturingssoftware in C++
Proactief en oplossingsgericht meedenken en adviseren
Verantwoordelijk voor eigen projecten en planning in overleg met de klant
Zorgvuldig opleveren en vrijgave van de software en de bij behorende documentatie
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Als Service Engineer herken jij jezelf in het volgende:
Je beschikt over een technische HBO-opleiding in de richting van Elektrotechniek,
Automatisering, Technische Informatica of een andere relevante opleiding.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Objectgeoriënteerd programmeren (OOP)
Ervaring met C++, Matlab en Python is een pré.
Je hebt affiniteit met Vision, automatisering, machinebouw en hightech industrie.
Je vindt het leuk om in een service en onderhoudsomgeving te werken.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je bent nieuwsgierig, gedreven, zelfstandig, proactief en oplossingsgericht

Wat bieden wij?
Zodra je aan de slag gaat als Service Engineer bij FMI ImProvia in Drachten kom je terecht
in een ambitieuze werkomgeving. Er is een focus op de waarde en kennis van elke individu
binnen de organisatie. We zetten in op een individuele ontwikkeling voor elke medewerker.
Je krijgt te maken met technisch uitdagende vraagstukken. Daarnaast ontvang je:
Een aantrekkelijk salarispakket en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een gedegen inwerktraject
Bij FMI ImProvia krijg je de mogelijkheid om te werken met diverse technieken en
klant specifieke machines
Je zal uitgedaagd worden om het productieproces continu te verbeteren

Waarom werken bij FMI-ImProvia?
Bij FMI ImProvia krijg je als medewerker van FMI ImProvia de mogelijkheid om je eigen
ontwikkeling vorm te geven. Je kan ‘out of the box’ denken en vindt het prettig om te
werken bij een open organisatie, waar een hoge mate van onbevangenheid, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid belangrijk is.
Binnen FMI ImProvia zijn 200 gepassioneerde engineers en technici werkzaam die elke dag
met plezier nieuwe uitdagingen aangaan. Hierdoor bieden wij onze klanten de best
mogelijke oplossingen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het succes van onze klanten
door het inzetten van technologie. Dit doen we vanuit onze vestigingen in Nederland,
Duitsland en Polen.

Interesse
Ben je klaar voor deze nieuwe uitdaging als Service Engineer en ben je nieuwsgierig naar
wat jij allemaal kunt bereiken binnen FMI ImProvia? Twijfel niet en solliciteer direct!
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Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature. Neem dan contact op met onze
Recruiter Gino Bont 06 215 20 720 of stuur een mail naar solliciteren@fmi-improvia.com .
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan cv’s die
ongevraagd worden aangeleverd door uitzend- en detacheringsbureaus kunnen geen
rechten worden ontleend.
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