EPMC…
Wil je een echte uitdaging? Hou je ervan om jezelf verder te ontplooien? Dan ben je bij EPMC Europe aan
het juiste adres. Wij zijn een snelgroeiend middelklein bedrijf, waar je de kans krijgt jezelf te ontplooien en
verder te ontwikkelen. Bij ons ben je niet alleen actief betrokken bij kleine projecten, maar ook bij grote
uitdagingen wereldwijd!
EPMC Europe staat garant voor leuke collega’s, een ontspannen werksfeer, waarin je jezelf kunt ontplooien.
Onze dienstverlening is al meer dan 25 jaar gericht op alle soorten, typen en merken kranen. EPMC Europe is
een veelzijdig bedrijf, gespecialiseerd in inspecties, keuringen, reparaties, onderhoud, ombouw en levering
van stukgoedkranen, containerkranen, grijperkranen, bovenloopkranen en overslagkranen.
Wij zijn op zoek naar een;

Service Engineer Drives en PLC
JIJ…
bent verantwoordelijk, stressbestendig, zelfstandig, enthousiast, gestructureerd en je hebt goede
contactuele en communicatieve eigenschappen. Je hebt werkervaring met leidinggeven en het aansturen
van een team. Je bent betrokken en hebt een commerciële instelling.
JOUW TAKEN
 Het begeleiden van (kort) lopende projecten
 Het in bedrijfstellen en het oplossen van storingen in storingsdienst verband
 Assisteren bij de elektrisch enginering in het voor traject
 PLC’s programmeren, drives parametreren en inbedrijfstellen, het programmeren en inbedrijfstellen
van het overlast systemen.
 Het programmeren en inbedrijfstellen van automatische kraan systemen
 Zo nodig Offshore bovenstaande werkzaamheden uitvoeren
 Rapportage aan de Manager EA&D inzake status van project t.o.v. de projectplanning
OPLEIDING, KENNIS EN ERVARING
 HBO-elektrotechniek, of MBO met meerdere jaren ervaring
 Aantoonbare ervaring op het gebied van het ontwerpen en in bedrijf stellen van installaties
 Affiniteit in de kranen en of machinebouw




Ervaring met PLC programmeren (Siemens S7 step 7, TIA Portal en Schneider SoMachine)
Ervaring met het inregelen van frequentieregelaars (Siemens, Vacon, Schneider Altivar)

WIJ BIEDEN
 Goed salaris met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden
 Een leuke en uitdagende functie
INFORMATIE
Hou je van een informele sfeer, waarbij iedereen actief betrokken is? Hou je van gezelligheid?
Mail of bel naar EPMC Europe voor meer informatie of solliciteer direct!
Tel. algemeen: 020-6069900
Mail: d.knol@epmceurope.com

Bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=LJwYNe3zuJE

