
 

           

Zoek jij een uitdagende baan?                  
 
VSE – Vantage Systems Engineering is een modern bedrijf dat actief is in industriële automatisering. 25 Mensen zijn werkzaam 
bij VSE. Wij werken met passie aan procesautomatisering, productinnovatie en high-end motion control voor onze 
opdrachtgevers. Het is dé plaats waar engineering en mechanica elkaar ontmoeten en resulteren in slimme oplossingen voor een 
diversiteit aan klanten. Intelligent Motion is onze specialisatie door de vernieuwende projecten die wij realiseren in de industriële 
automatisering van machines. VSE staat voor een meetbaar beter resultaat, wij versterken op deze manier de 
concurrentiekracht van onze opdrachtgevers. Er zijn internationale zakenrelaties waarin jij ook een belangrijke rol zal spelen. Het 
bedrijf is prestatiegericht, maar de cultuur is warm. Iedereen gaat op een open en informele manier met elkaar om.   

 
De dagelijkse kernactiviteiten 
De dagelijkse kernactiviteiten bestaan uit het calculeren, offreren en engineeren van projecten. Voor deze projecten ben jij 
verantwoordelijk voor de projectvoorbereiding, projectbegeleiding, inkoop van de benodigde materialen, het uitwerken en 
bespreken met de klant van meerwerk notities, de oplevering en de nazorg van die projecten. Je hebt invloed op de 
hardwarematige samenstelling van het besturingssysteem, selecteert de benodigde componenten en realiseert het elektrische 
ontwerp. Binnen VSE werk je nauw samen met software engineers en je directe collega’s op de hardware afdeling. 
 

Profiel Hardware Engineer 
 

Kennis 
• MBO/HBO niveau Industriële Automatisering of Elektrotechniek 
• Ervaring met een Electrical Design pakket als Eplan 5.70 en bij voorkeur Eplan P8 en/of SEE electrical is een pré 
• Beheersing van technische terminologie in de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels is een pré) 
• Elektrotechnisch inzicht is vereist 

 

Zelfstandigheid 
• Aansturing monteurs, installateurs en technici op projectbasis 
• Zelfstandig zorgen voor goede communicatie met leveranciers, klanten en/of eindgebruikers 

 

Sociale vaardigheden 
• Je voelt je verantwoordelijk en toont initiatief 
• Je komt je afspraken na 
• Je bent trots op je werk 
• Je maakt een goede indruk en weet deze te handhaven in een innovatieve High-End omgeving 
• Je werkt ordelijk en systematisch 
• Je wilt jezelf graag verder ontwikkelen 
• Je bent sociaal, open en kunt goed in een team werken 
• Je kunt op duidelijke wijze voorlichting en instructies aan klanten en overige relaties geven 
• Je weet bij klachten de gedragstijl op de situatie aan te passen 
• Je voert de werkzaamheden erg nauwkeurig en precies uit en houdt rekening met hetgeen daadwerkelijk verkocht is 

 

Verantwoordelijkheid  
Je bent verantwoordelijk voor de urenbewaking tijdens het ontwerp en uitvoering van projecten, je hebt invloed op de 
verkoopprijs en bent verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken met klanten en leveranciers. Als hardware engineer heb je 
direct invloed op het projectresultaat en het gemeenschappelijk succes van het bedrijf.  
 

Reageren 

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren stuur dan je reactie naar: 
 
VSE b.v. 
T.a.v. de heer R.W.M. Elbers    
rwm.elbers@vse.nl 
          

Internet: www.vse.nl         
VSE Industrial Automation – Achterwetering 24 – 2871 RK Schoonhoven 
Tel. +31 (0)182-387166 – Fax. +31 (0)182-385231 
 

 


