Industriële Automatisering Engineer
Ontwerp jij graag besturingen en werk je graag aan projecten op het gebied van Industriële
Automatisering? Weet jij hoe je de wens van de klant moet vertalen naar technische oplossingen? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Per direct zijn wij op zoek naar een resultaatgerichte en dienstverlenende
Engineer IA.
Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven
naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met
producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
Als IA Engineer ben jij onderdeel van de afdeling Engineering en werk je in de verschillende
projectteams nauw samen met verschillende afdelingen. Jij bent verantwoordelijk voor industriële
automatisering vraagstukken in projecten en het aanspreekpunt voor de elektro-technische externe
partners in de verschillende projecten.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Verantwoordelijk voor het ontwerpen en programmeren van industriële automatisering
toepassingen;
 Deelname als IA engineer aan verschillende projecten maar ook fungeren als technisch
projectleider in alleen IA gerelateerde projecten;
 Creëren, beheren en aanpassen van visualisaties, PFC’s en equipment in verschillende
systemen;
 Aanbevelingen doen gericht op het continue verbeteren van installaties op het gebied van
industriële automatisering;
 Onderhouden van onze verschillende IA toepassingen binnen de fabriek;
 Opstellen en aanpassen van functionele en technische ontwerpen en het opstellen van
projectdocumentatie.

Wie ben jij?
Jij bent een IA Engineer met 5 jaar werkervaring binnen een productieomgeving. Daarnaast ben jij
analytisch ingesteld, beschik jij over organisatievermogen, ben je flexibel en kunt goed samenwerken
met verschillende disciplines in de organisatie.

Verder beschik jij over:
 Hbo werk- en denkniveau met een afgeronde studie in de richting van industriële automatisering;
 Kennis van moderne PLC-programmeertalen;
 Kennis van MES Toolbox en PAS server configuratie;
 ANSI/ISA-88 batch proces standaardisatie;
 Kennis van projectmanagement;
 LEAN Orange Belt;
 VCA VOL certificaat;
 Kennis van HACCP, veiligheid en hygiëne;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal bedrijf met bekende Hollandse
merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Naast
samenwerken met collega’s van engineering zul je veel multidisciplinair werken met collega’s uit de
fabriek en andere ondersteunende afdelingen. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingsmogelijkheden.
Verder bieden wij een marktconform salaris en een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket.
Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Mandy van Dijk, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Sollicitatie IA Engineer’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen met
Mandy van Dijk, HR Adviseur, op telefoonnummer 075-6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

