
 

 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. Wij zijn 

wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. In ons modern 

bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen die het mogelijk 

maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.  

 

Voor de uitbreiding van onze afdeling Elektro Engineering zijn wij per direct op zoek naar een: 

 

 

HARDWARE ENGINEER (1 FTE) 

 

Functie-informatie: 

 

de Hardware Engineer: 

• beschrijft de lijnbesturingen en maakt daarvan de elektrische schema’s    

• is eindverantwoordelijk voor de besturingen van machines en lijnen   

• adviseert de servicemonteurs in elektrotechnisch opzicht   

• werkt nauw samen met de afdeling Mechanical Engineering voor technische 

afstemming 

• werkt schetsen en technische specificaties van installaties en machines uit 

• werkt gedetailleerd en volgens de gangbare (ISO/NEN) normen en voert 

wisselende opdrachten uit  

Functie-eisen:  

 

de Hardware Engineer:   

• heeft een HBO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde MBO 

elektrotechnische opleiding   

• heeft ervaring met een elektrotechnisch tekenpakket (See Electrical, E-plan)  

• heeft kennis van PLC technieken   

• heeft ervaring met en kennis van motoraandrijvingen   

• is stressbestendig en kan omgaan met tijdsdruk   

• behoudt een goed overzicht en is planmatig sterk   

• heeft een goede beheersing van de Engelse en bij voorkeur ook de Duitse taal 

• heeft een positieve, proactieve en flexibele instelling en werkhouding 



Sormac biedt: 

 

• een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie binnen 

een jong team 

• een marktconform salaris 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• goede ontwikkelingsmogelijkheden 

• een prettige werksfeer 

 

Inlichtingen en reageren: 

Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Hugo Kamps (adviseur HR)  

tel.:06-42907310. Uw reactie zien wij graag z.s.m. tegemoet via h.kamps@sormac.nl  

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 

 


