
 

 
 

 

Vacature Software PLC Engineer Equipment 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 
Software PLC Engineer Equipment (m/v) voor onze locaties Lelystad en Emmen 
Voor 40 uur per week 
 
Werken bij AFYS3G betekent werken aan de grenzen van de hoogwaardige technologie. AFYS3G levert 
hoogwaardige producten voor laboratoria op biologisch en biomedisch gebied. De trend naar meer 
monsteropslag in deze industrieën leidt tot de behoefte aan geautomatiseerde handlingapparatuur. 
Onze toelevering omvat ontwerp, engineering, prototype en productie. 
 
Ben jij een afgestudeerde MTS of HTS Software Engineer? Heb je reeds enkele jaren ervaring als 
software-ontwikkelaar? En wil je jezelf ontwikkelen in een ervaren team? Dan is deze functie wellicht 
iets voor jou!  
 
Als Software PLC Engineer Equipment kom je te werken in een multidisciplinair team en maak je 
onderdeel uit van het speelveld Equipment Ontwikkeling & Productie, waar klant specifieke 
mechatronische oplossingen vanaf specificatie tot en met een gevalideerd prototype worden 
ontwikkeld.  
 
In een uitdagende werkomgeving, waarbij je veel ruimte en vrijheid krijgt om projecten tot een goed 
einde te brengen, vertaal je de wensen van je opdrachtgevers naar de juiste technische ontwerpen.  
 
Daarbij neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel van het werk. Elke dag ben je in contact met 
gedreven collega's die vooruit willen. Jij wordt hun sparringpartner en probleemoplosser. Samen 
bereik je mooie resultaten en lever je de innovaties en kwaliteit die AFYS3G relaties wil bieden.  
 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:  
 Vertalen van de wensen van onze klanten naar technische ontwerpen voor automatiseringssystemen  
 Bespreken van de ontwerpen met klanten en intern met collega's  
 Programmeren van de software en in bedrijf stellen van machines  
 In nauwe samenwerking met collega’s een concept vertalen naar een ontwerp  
 Mede bepalen van technische haalbaarheid en risicoanalyse  
 
Wij vragen 
 Een afgeronde Technische HBO opleiding (bijv. Elektrotechniek of Mechatronica). MBO met 

aantoonbare werkervaring met PLC’s is bespreekbaar. 
 Bij voorkeur ervaring in machinebouw of productie-industrie  
 Ervaring in het programmeren van PLC’s  
 Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
 Je neemt initiatief en houdt van verbetering en vooruitgang  
 Je bent in staat prioriteiten te stellen en je bent flexibel  
 Je bent een probleemoplosser en je bent klantgericht  
 Je bent nauwkeuring en je kunt zowel zelfstandig werken als samenwerken  
 
Bedrijfsprofiel: 
AFYS3G is onderdeel van een Nederlands familiebedrijf dat zich richt op het internationaal verkopen 
van haar producten. Het hoofdkantoor van AFYS3G bevindt zich in Lelystad, er bevindt zich tevens een 
locatie in Emmen.  De meeste activiteiten vinden plaats in Nederland, zoals de ontwikkeling van 
nieuwe producten en het bouwen van fijnmechanische apparatuur.  
 
In ruim 10 jaar heeft AFYS3G zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van 
diverse geautomatiseerde handlingapparatuur. Onze producten vinden wereldwijd toepassing in 
researchcentra en laboratoria die actief zijn op het gebied van humaan, veterinair en farmaceutisch 
onderzoek.  
 
 



 

 
 

 
 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een uitdagende functie binnen een innovatieve organisatie. Uiteraard bieden wij een 
passend salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar: AFYS3G  B.V. t.a.v. Senna Olff - van Peperzeel:  
senna.van.peperzeel@AFYS3G.com. Voor vragen kun je bellen naar 0320-277073. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:senna.van.peperzeel@micronic.com

