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Onze engineer heeft ervaring op het gebied van de 
industriële automatisering. Kennis van diverse Siemens 
PLC’s. Groot technisch inzicht, hoog technisch analytisch 
vermogen en een praktische instelling.  
Goede  communicatieve eigenschappen. 
 
Geboren   1987   
 
Opleiding    HBO IA   
 
Specialiteiten   PLC/SCADA  

      
Talen    Nederlands 

    Engels 
    Duits 
    
Branche-ervaring  4 jaar 

 
Kennisgebieden: 
PLC 

Siemens TIA Portal 
Siemens S7 
Siemens Logo 
Omron 
CoDeSys 
Panel 

Siemens TIA Portal 
Siemens WinCC flexible 
SCADA 

Wizcon 
Vision 

Cognex Insight 
Robots 

ABB 
Bussystemen 

Profinet 
Profibus DP 
MPI 
ASI-Bus 
Engineering 

Eplan P8 
 
Cursussen 

2015 NEN3140 VP 
2015 S88 
2015 Siemens PCS7 
2014 Siemens Simatic TIA Portal 

 TIA Portal Instap voor Professional-serie 
processoren 

 HMI TIA Portal Professional voor comfort-advanced 
panelserie 

2014 de Taaltrainer: Zakelijk duits 
2014 Profinet 
2013 WinCC Flexible Classic 
2013 Simatic S7 – 300/400 Classic Basis 

Detachering 
Functie: Software Engineer  
Systemen: Siemens S7-300/Siemens ET200S/TIA 

Portal comfort panel 
Opdracht: Het inbedrijf nemen van een vissorteer- 

machine. De machine wordt aangestuurd door een S7-
315 PLC en twee ET200S PLC. Onderling sturen de 
PLC’s data naar elkaar door middel van DB’s aan de 
hand van het heen en weer sturen van een ‘send’ en 
‘receive’ blok. Ook communiceert de S7-315PLC op 
deze manier met een bovenliggend systeem, Aucxis 
genoemd. De communicatie gaat via ProfiNET. De 
machine bestaat uit verschillende losstaande onder-
delen die met elkaar aan de hand van ‘handshake’ 
signalen communiceren. De losstaande onderdelen 
vormen gezamenlijk één geheel. Als software engineer 
de verantwoordelijkheid gekregen om de losstaande 
machine onderdelen inbedrijf te nemen en gezamenlijk 
als één machine te laten functioneren. De software is 
deels opgebouwd aan de hand van ISA88 structuur.  
----------------------------------------------------------------- 
Detachering 
Functie: Software Engineer  
Systemen: Siemens S7-300/TIA Portal comfort 

panel/KEBA controllers 
Opdracht: Het programmeren, met CoDeSys, van de 

zak toevoer van de machine. Deze toevoer bestaat uit 
verschillende transportbanden die ervoor zorgen dat 
het snoep egaal verspreid wordt in de zakken. Het 
egaliseren van het snoep wordt gerealiseerd door twee 
op elkaar liggende transportbanden, waar de snoep 
zakken zich tussendoor transporteren. De 
bovenliggende transportband beschikt over een 
geprogrammeerde sinusvorm over de snelheid van de 
analoge output. De aantal sinusvorm bewegingen over 
de lengte van de transportband is instelbaar 
geprogrammeerd. Vervolgens verwijderd een motion 
gecontroleerde transportband zakken snoep uit de 
machine die afgekeurd zijn aan de hand van hun 
gewicht. 
----------------------------------------------------------------- 
Detachering 
Functie: Software Engineer  
Systemen: Siemens S7-300/TIA Portal comfort 

panel/KEBA controllers 
Opdracht: Een multiplexer te programmeren via 

Profibus. De multiplexer dient als communicatie 
platform tussen een Siemens S7-300 PLC en drie 
KEBA controllers. De Siemens PLC communiceert met 
een Siemens comfort panel TP1200 bedieningsscherm 
om vervolgens gewenste data door te sturen naar de 
desbetreffende KEBA controller. De KEBA controllers 
zullen ook data terug sturen naar de Siemens PLC, 
zoals alarm/info meldingen. De Siemens PLC fungeert 
als master van de multiplexer en de drie KEBA 
controllers fungeren als slave van de multiplexer. 
----------------------------------------------------------------- 
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Regio:  Midden 
Vakgebied: Industriële Automatisering 
Functie: Software Engineer 
Referentie: R011795 

 

 
 

 


