Ben jij de technische specialist met oog voor kwaliteit die meebouwt aan
de groei van PCS in de innoverende en dynamische wereld van
gebouwtechniek?
Software Engineer smart buildings
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het technisch uitwerken en
programmeren van geïntegreerde (regel)systemen voor de automatisering van gebouw
gebonden installaties. Naast de regeltechnische software behoort de opzet van het grafisch
beheer (SCADA beelden), tot je werkzaamheden. Vanwege je technische kennis op het
gebied van regelsystemen, software en datakoppelingen fungeer je als vraagbaak op dit
gebied voor de gehele organisatie. Lever je input in voortrajecten en de calculatiefase van
projecten en lever je een actieve bijdrage in de ontwikkeling van nieuwe technische
oplossingen en nieuwe diensten op het gebied van gebouwautomatisering.
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden?
• Meewerken aan bijzondere projecten
• Ontwerpen / schrijven van PLC software voor de klimaattechniek
• Ontwerpen en schrijven van koppelingen tussen gebouwgebonden installaties
• Ontwerpen / aanmaken SCADA beelden c.q. operator panels
• Produceren/ aanpassen van regeltechnische omschrijvingen voor de gerealiseerde
software
• Testen van gerealiseerde software en ondersteuning van de service engineer bij het
uiteindelijk installeren bij de klant
• Je werkt nauw samen met de projectleider. Daarnaast werk je in een team met
gelijkgestemde specialisten en werk je functioneel gezien onder de projectleider.
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Je kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan een technisch
HBO diploma.
• Je hebt aantoonbare relevante kennis en ervaring met het programmeren van diverse
regelsystemen en datakoppelingen binnen de gebouwautomatisering
• Specifieke kennis van SIEMENS is een pré maar geen must
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Rijbewijs B
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever);
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband;
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator biedt
PCS totaaloplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, indoor positioning,
verwarming, ventilatie, airconditioning en energiebeheer. PCS is uitgegroeid tot een allround
meet-en regeltechnisch specialist in de meet-, regel- en besturingstechniek. Zie ook onze
website www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze dynamische
werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, op zoek naar een leergierige,
gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in teamverband wil
meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl |
Telefoon 088 – 500 1200
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

