Transportbandenfabriek EA Broekema BV te Veendam is een professionele partner op het gebied van
spijlenzeefbanden voor de agrarische industrie. De banden en aanverwante onderdelen worden wereldwijd
toegepast op onder andere rooi- en oogstmachines, wasinstallaties en in velerlei industriële toepassingen.
In Veendam werken circa 120 medewerkers samen vanuit de kernwaarden kwaliteit, klantgerichtheid,
betrouwbaarheid en innovatie. Broekema is onderdeel van de Arnold Jäger Holding, gevestigd in Duitsland
en heeft naast de hoofdvestiging in Veendam twee productielocaties in de Verenigde Staten alwaar zo’n 60
medewerkers actief zijn. Vanwege de wens om blijvend (technisch) te innoveren en continu te verbeteren
zoekt ASBR YouManagement namens Broekema een PLC Engineer om het team van 5 techneuten te komen
versterken. Zie ook broekema.nl.

PLC Engineer
Smart industry door slimme mechatronica en besturing
De uitdaging
Transportbandenfabriek EA Broekema heeft zich de afgelopen jaren volgens de principes van smart
industry verder gemoderniseerd. Vanuit het geloof dat voortdurende technische innovatie bijdraagt aan het
bestaansrecht en succes voor de langere termijn, liggen de volgende plannen alweer klaar. Jij kan deze mede
tot uitvoer brengen door elke dag nieuwe technische kennis op te doen en je in te vreten in de materie.
Samen met collega’s geen technische uitdaging uit de weg gaan. Vanaf engineering al meedenken op welke
manier spijlenzeefbanden duurzaam, effectief en innovatief produceerbaar zijn. Als technisch geweten
meedraaien in verbeterprojecten met als doel industry 4.0. Dat kan allemaal bij Broekema!
Broekema heeft haar positie en bestaansrecht namelijk te danken aan de constante technische innovaties
binnen haar productieproces. De afgelopen jaren is het technische team gegroeid en naar elkaar toegegroeid.
Er is binnen dit team van 5 personen een mooie vacature beschikbaar gekomen voor een PLC Engineer met
aangeboren technisch gevoel die geen enkele technische uitdaging uit de weg gaat. Broekema volgt de QRMgedachte waarbij doorlooptijdverkorting cruciaal is en de klant centraal staat.
Je analyseert naast jouw technisch uitvoerende werk (mechanisch en elektrotechnisch) machinedata en
verricht metingen op gebied van machine efficiency en inzetbaarheid, allemaal tot doel om slimmer te werken
en de doorlooptijd te verkorten. In deze functie ben je samen met jouw collega’s tevens verantwoordelijk voor
het verrichten van onderhoud aan alle machines, materiaal, gebouw en utiliteitsvoorzieningen, het oplossen van
technische storingen, zowel installatie als besturing en tevens het initiëren en doorvoeren van verbeteringen
aan het machinepark. Je doet dit samen met en onder directe aansturing van het Hoofd Technische Dienst.
Profiel
• MBO-opleiding Mechatronica of Elektrotechniek of aantoonbaar dit niveau eigen gemaakt.
•	Een techneut in hart en nieren, zakelijk en privé, met bijzondere interesse in onderhoud, besturingstechniek,
PLC en servotechniek.
• Je vervulde eerder minimaal 3 jaar een vergelijkbare rol bij een technisch georiënteerd productiebedrijf.
•	Als persoon ben je communicatief vaardig, weet je kennis over te brengen en ben je in staat om mensen in
beweging te zetten.
•	Aantoonbare kennis van Siemens TIA-Portal/Step 7, WinCC Flexibele/Runtime, Siemens Safety en bij
voorkeur elektronisch tekensoftware versnelt jouw inwerktraject.
Interesse in Broekema?
Spreekt het je aan en kun je voldoen aan het gestelde profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jouw cv en motivatie!
ASBR YouManagement begeleidt Broekema exclusief bij het hele proces. Je kunt je daarom (vertrouwelijk)
richten tot ASBR YouManagement, Edwin Klomp. Voor reacties per e-mail; vacature@asbr.nl. Voor vragen of
een toelichting: 088-1260 440, buiten kantooruren: 06-551 942 95.

