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BEDRIJFSINFORMATIE
Asco BV is een internationaal opererende machinefabriek gevestigd in een modern bedrijfspand in Swalmen. Asco ontwikkelt
en produceert machines voor onder andere de mondiale binnen- en buitenzonwering industrie en de woningtextiel markt
(90% van de omzet wordt wereldwijd geëxporteerd). Binnen dit segment is Asco wereldwijd marktleider.
Asco telt ca. 40 medewerkers en is sterk groeiend. Asco maakt deel uit van de beursgenoteerde multinational Hunter
Douglas. Vanwege interne verschuivingen is er op dit moment een vacature voor software engineer (m/v).

FUNCTIEBESCHRIJVING
De software engineer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de besturing van geavanceerde (deel)machines. Dit houdt
in dat je een besturingsprogramma programmeert voor PLC en/of PC gebaseerde besturingen, dit programma in bedrijf stelt,
test en documenteert.
Als software engineer zul je bestaande deeloplossingen, nieuw te ontwikkelen deeloplossingen en systemen van derden
moeten combineren tot een werkend geheel zonder daarbij het totaalbeeld uit het oog te verliezen. Je werkt daarbij in een
team van multidisciplinaire engineers en communiceert met mechanische engineers, elektrische engineers, klanten en
toeleveranciers.
Als deel van de werkzaamheden zul je ook machines in bedrijf stellen bij onze klanten op locatie of klanten bezoeken voor
het oplossen van storingen of het doen van updates.

FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een technische opleiding op minimaal HTS niveau.
Je hebt aantoonbare ervaring en praktisch inzicht in de machinebouw, zowel elektrisch als mechanisch.
Je hebt ervaring met het programmeren van PLC’s.
Ervaring met Sigmatek en/of Structured Text (ST IEC 61131-3) is een pre.
Affiniteit met het programmeren van applicaties in VB.NET en SQL is een pre.
Je bent bereid om af en toe (inter)nationaal te reizen (1 dag tot maximaal 1 week).
Als persoon ben je zelfstandig, flexibel en heb je overtuigingskracht.
Een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is vereist en voldoende kennis van de Duitse taal is gewenst.

WIJ BIEDEN
Asco BV biedt een goede honorering afhankelijk van de aantoonbare kennis en ervaring.
Een zeer afwisselende baan met een uitstekend perspectief in een groeiende organisatie die bovendien deel uitmaakt van
een succesvol, wereldwijd opererend bedrijf (Hunter Douglas) met meer dan 22.000 medewerkers en 130 vestigingen over
de gehele wereld.

INLICHTINGEN EN SOLLICITATIES
Voor meer inlichtingen inzake deze vacature kun je contact opnemen met Maurits Oosterling of Roel Diederen op
telefoonnummer 0475-318227.
Een sollicitatie met CV kun je sturen naar mauritsoosterling@ascobv.com.
Meer informatie op de website www.ascobv.com.
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