
 

 

  
  
  
  
  

 

   DETACHERING KANDIDAAT 
 

 

 
 

    
De kandidaat is een gedreven PLC/SCADA 
programmeur, met uitstekende communicatieve 
eigenschappen. Hij ziet uit naar werken in het 
buitenland. 
 
Geboren  1987 
 
Opleiding   HBO Elektrotechniek 

(afstudeerrichting industriële 
automatisering) 

 
Specialiteiten  PLC/SCADA   

      
Talen   Nederlands, Engels 

    
Branche-ervaring 4 jaar 

 
Kennisgebieden: 
  
PLC 

Schneider PL7 Medior 
Schneider Unity Pro  Medior 
Siemens S7 Medior 
Siemens MicroWin Junior 
Unitronics Junior 
 
HMI   

WinCC Junior 
WinCC flexible Medior 
Citect/Vijeo Medior 
 
Communicatie systemen 

Profibus Medior 
Profinet Medior 
Modubs Medior 
RS232 Medior 
 
Remote I/O 

Advantys STB  Senior 
 
Servo 

Unidrive servo  Junior 
Bosch   Junior 
Sieb & Meyer  Junior 
 
Data convertors 

Schipmodule MiniPlex Senior 
 
Engineering 

Eplan   Junior 
AutoCAD  Junior 
Microsoft Visio  Medior 
 
Veiligheidssystemen 

PNOZmulti  Junior 
 
 
 
 

 

Functie: PLC Engineer 
Systemen: Siemens S7 
 
Opdracht: automatisering van een pick&place unit bij 

een slitmachine. De machine snijdt ringen van ronde 
buizen, welke gebruikt worden voor variabele 
transmissies. De nieuwe pick and place unit pakt de 
ringen op met een tweetal grijpers welke vervolgens 
getransporteerd wordt naar een tussen station dmv een 
2 assen besturing. Danny heeft software geschreven en 
de machine in gebruik genomen. 
----------------------------------------------------------------- 
Functie: PLC Engineer  
Systemen: Siemens S7 / Barcode Scanner  
 
Opdracht: voor de Baxorter, en sorteerder van bagage 

voor kleine tot middelgrote luchthavens, heeft de 
kandidaat een barcode scanner systeem 
geprogrammeerd. De Baxorter bestaat uit een soort 
treintje met een closed deck systeem. Dat wil zeggen 
dat er tussen de carriers (wagentjes) geen ruimte zit 
waardoor bagage tussen het systeem kan vallen. 
Hierdoor is het ook niet mogelijk de bagage aan de 
onderkant te scannen. Dit kan wel bij de infeed tussen 2 
transport banden in. Omdat er veelal gebruik wordt 
gemaakt van meerdere infeeds zou er voor elke infeed 
een scanner nodig zijn. Om kosten te besparen is het 
idee ontstaan om op de infeed alleen de onderzijde te 
scannen, en de overige 270 graden op de sorteerder 
zelf. Zijn taak was het schrijven van de software, 
documentatie en een test rapport, waarna de software 
werd vrijgeven voor gebruik in projecten. 
----------------------------------------------------------------- 
Functie: PLC Programmeur  
Systemen: Siemens S7 
  
Opdracht: De kandidaat heeft de nieuwe software 

ontwikkelt voor een nieuw Start-Stop Unloader systeem. 
Bagagestukken worden getransporteerd in zo- 
genaamde tubs. Dit zijn bakken waarin bagagestukken 
worden vervoerd. Door deze tub te laten kantelen, 
worden bagagestukken uitgeworpen. Door dit nieuwe 
systeem kan er een ruimte besparing van 75% 
gerealiseerd worden. 
----------------------------------------------------------------- 
Functie: Software/Systeem Engineer  
Systemen: Unity Pro, Vijeo/Citect 
 
Opdracht: voor een aantal 35 meter jachten de 

bediening en monitoring geprogrammeerd (4 touch 
screens). Via de PLC liep de besturing, bewaking en 
uitlezing van diverse systemen, zoals generatoren, 
transformator, pompen, tankniveaus, hoofdmotoren, 
verlichting, camera’s etc. 

PROJECTVOORBEELDEN 

 

KANDIDAAT KWALIFICATIES 

 

Regio:  Zuid 
Vakgebied: Industriële Automatisering 
Functie: PLC/SCADA programmeur 
Referentie: R005385 

 

 
 

 


