
PLC Software Engineer 
 
ESPS zoekt een PLC Software Engineer die enthousiast wordt van robotica en 
productieautomatisering, ofwel “ROBOTIMATION”.  

ESPS ontwerpt en bouwt machines voor productieautomatisering. Dit zijn op maat gemaakte 
assemblage-automaten voor massaproductie in diverse industrieën zoals medisch, automotive, food, 
bouw, etc. Denk aan de montage van een koplamp, medisch pompje, muurankers of het keren van 
fusten. De machines bestaan uit integratie van robotica en diverse andere systemen met eigen 
engineering van op maat gemaakte product-handling. Daarnaast integreert ESPS industriële cobots in 
bestaande productieprocessen als aanvulling of vervanging van handmatige montage. ESPS is re-
seller van diverse cobots, mobiele robots, vision en feeding systemen. 

 
 

De functie 

We zoeken een PLC Software Engineer die het een uitdaging vindt om software voor machines te 
ontwerpen en te implementeren. Je programmeert PLC’s en PC;s en het is een pré als je ook robots 
en vision systemen kunt programmeren. Je hebt daarnaast een goed beeld hoe elektro-hardware 
werkt (zoals sensoren, servo’s, interfacing met andere systemen) of zelfs in staat om ook hardware te 
ontwerpen. Je kunt goed samenwerken met teamleden van gelijke en andere disciplines en vindt het 
leuk om de machine bij de klant in bedrijf te stellen. Je bent organisatorisch een sterke en sturende 
kracht die het team weet te motiveren. Onder druk behoud je het overzicht en zorg je voor 
afstemming met de betrokken partijen.  

 

Wat kom jij brengen 

● Je hebt een afgeronde hbo-opleiding richting; Software Engineering, Industriële 
Automatisering, en/of Elektrotechniek.  

● Je hebt minimaal 3 jaren ervaring als Software Engineer. 
● Je hebt kennis van PLC’s zoals Siemens, Beckhoff of vergelijkbaar. 
● Je hebt ervaring met moderne programmeertalen zoals Structured Text, C++ en Python. 
● Je hebt kennis van productieautomatisering. 
● Je bent nauwkeurig en je bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen. 

 

De uitdaging 

● Het ontwerpen, programmeren/configureren, testen en in bedrijf stellen van 
besturingstoepassingen. 

● Signaleren, verhelpen en rapporteren van problemen op het gebied van besturing. 
● Opstellen,controleren en/of reviseren van technische en functionele documentatie.  
● Het bijwonen van ontwerp-en voorgangsbesprekingen.  
 

 
 
Wat bieden wij jou 

● Werken binnen een jong team en een informele sfeer. 
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 



● Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
● Een betrokken groep collega's die het samen willen realiseren. 
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