
 

 

  
  
  
  
  

 
   DETACHERING KANDIDAAT 

 
 
 
 
    
 

Kandidaat  is een specialist op het gebied van de 
industriële automatisering. Ruime ervaring met 
diverse PLC’s en SCADA systemen. Creatief, groot 
technisch inzicht, hoog technisch analytisch 
vermogen gecombineerd met goed communicatieve 
vaardigheden.  
 
Geboren  1968 
 
Opleiding  HTS  
 
Specialiteiten PLC Engineer 
 SCADA Engineer 
      
Talen  Nederlands 
 Engels 
 Duits 
    
Branche-ervaring  >15 jaar 
 
Kennisgebieden:  
  
PLC  
Siemens S5  Medior 
Siemens S7  Senior  
Siemens S7-200  Senior  
Siemens TIA Portal  Medior 
Schneider PLC  Medior 
Allen Bradley PLC5  Senior 
Allen Bradley PLC500  Senior 
Allen Bradley PLC5000  Senior 
Beckhoff Twin CAT  Medior 
B&R  Medior 
Unity Pro  Medior 
ABB ACS800  Medior 
 
Panel  
Siemens Protool pro  Senior  
Siemens WinCC flexible  Senior 
Schneider Vijeo designer  Medior 
 
SCADA  
Siemens WinCC 7  Senior 
Schneider Vijeo Citect  Medior 
Allen Bradley RSview  Senior 
 
DCS 
Siemens PCS7  Junior  
 
Safety 
PNOZ Multi configuration  Medior 
Schneider XPSMFWIN /  Medior 
XPSMCWIN  
Phoenix Safeconf Medior 
 
Leidinggeven 
Lead-engineer software  Medior 
 

Detachering  
Functie:  Software engineer  
Software:   Allen Bradley RSLogix 5000 
 
Opdracht:  ombouw van verouderde voorlijnen die de 
aardappelen bak klaar maken. Hierbij moest de gehele 
installatie worden omgeprogrammeerd vanuit een 
Modicon omgeving naar een RSLogix5000 omgeving. De 
lijn werd in eerste instantie geregeld afhankelijk van de 
gevraagde capaciteit. Deze capaciteit moest terug 
worden berekend aan de hand van de diverse afval 
stromen. De kandidaat heeft hiervoor de software 
geschreven, de FAT en SAT testen afgenomen en de 
inbedrijfsname gerealiseerd. Voor elk van de 3 lijnen 
kregen we een week om in bedrijf te nemen. Daarnaast 
is er samen met de uitgebreide handleiding een 
intensieve training gegeven voor alle operators van elke 
shift 
.----------------------------------------------------------------- 
Detachering  
Functie:  Software engineer  
Software:   Siemens S7 
 
Opdracht: De complete productie van muesli, chocolade 
en dieet repen. Van het mengen van de stoffen tot en 
met de opdeling koeling en het bedekken met chocolade. 
De kandidaat heeft hiervoor de software geschreven, de 
FAT en SAT testen afgenomen en de inbedrijfsname 
gerealiseerd. 
 
----------------------------------------------------------------- 
Detachering 
Functie:  Software engineer  
Software:   Allen Bradley RSlogic5000 
 RSview  
 
Opdracht: Programmeren en visualisatie van een Jam 
en Saus installatie. Deze installatie bevatte 2 
meng/ontdooi ketels en twee vacuum ketels. Aan de 
hand van een stappen patroon, toevoer, verwarmen, 
roeren vacumeren en afvoeren, werden de verschillende 
sausen bereid. Deze inbedrijf name nam 3 weken in 
beslag waarbij meerdere sauzen werden getest en 
uitgeprobeerd. Hierbij moest de documentatie en training 
en inbedrijfname worden gedaan. 
----------------------------------------------------------------- 
Detachering 
Functie:  Software engineer  
Software:   ABB AC800M 
 
Opdracht: Uniwax machine, voor het drukken van een 
wax print aan beide zijden van een doek, compleet 
opnieuw geprogrammeerd en ter plaatse inbedrijf 
genomen en afgesteld. De machine bestond uit een 
aantal PID geregelde compensatoren en afwikkel en 
druk rollen. Deze moesten ervoor zorgen dat het doek 
strak langs de wax rollen liep. Daarnaast de operators 
opgeleid en de documentatie geschreven. 
 

PROJECTVOORBEELDEN KANDIDAAT KWALIFICATIES  

Regio:   Zuid  
Vakgebied: Software Engineer IA 
Functie: (lead) PLC/SCADA Engineer 
Referentie: R005594 
 


