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Profiel omschrijving Eindcontroleur 

 

De functie  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Eindcontroleur. Je gaat aan de slag met een diverse 
schakel- en besturingspanelen voor verschillende klanten. Je controleert de kwaliteit tijdens de productie en 
voert een eindcontrole uit na de productie. Na jouw goedkeuring gaan de schakelkasten richting de klant. Ook 
blijf je tijdens het proces regelmatig in contact met je collega’s met als doel de kwaliteit te verbeteren. Tevens 
kom je proactief met voorstellen om verbeteringen door te voeren indien nodig. 
 

Taken en verantwoordelijkheden  
 

• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van besturingstechnische panelen en verdelers aan de hand van 
elektrotechnische schema’s, waarin zowel elektrische/pneumatische als mechanische aspecten 
beoordeeld en beproefd dienen te worden;  

• Controleren of het besturingspaneel gebouwd is volgens het elektrotechnische schema, de 
klantwensen en de actuele (inter-)nationale normen en richtlijnen;  

• Het uitvoeren van functionele tests behoort tot de werkzaamheden alsmede de hieruit 
voortvloeiende werkzaamheden zoals het instellen van frequentieregelaars, intelligente 
componenten en controle van het bussysteem;  

• Het opstellen van eindrapportages en -verslagen inclusief fotorapportage;  
• Revisies opschrijven en red-lined schema’s aanleveren bij de engineers;  
• Verantwoording afleggen aan de werkplaats chef m.b.t. planning en eventuele tekortkomingen.  

 
In het verlengde van deze taken en verantwoordelijkheden spelen de volgende competenties een 
nadrukkelijke rol:  

• Nauwkeurig;  
• Oplossingsgericht denken;  
• Flexibel;  
• Proactief;  
• Collegiaal. 

 

De functie-eisen  
 

• Mbo-niveau 4 werk- en denkniveau;  
• Parate normkennis (IEC60204 / NEN61439 / NEN1010 / UL508a);  
• Affiniteit met PLC technieken, HMI’s, frequentieregelaars en bussystemen;  
• Bekend met verschillende fabricaten en montagetechnieken; 
• VCA basis is een pré;  
• In het bezit van rijbewijs B.  
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De voorwaarden 
  
Het betreft een fulltime functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De bandbreedte is minimaal € 
2.100,- en maximaal € 3.500,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De secundaire 
arbeidsvoorwaarden bestaan uit: een pensioenregeling, 25 verlofdagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige 
werkweek. Wij starten met een jaarcontract en willen er samen alles aan doen om deze om te zetten in een 
contract voor onbepaalde tijd. VerAutomation volgt de cao van “Technisch Installatiebedrijf”. 
 

Het perspectief 
  
Bij VerAutomation zijn er veel mogelijkheden om jezelf persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. We gaan samen 
kijken waar jouw ambities liggen en vervolgens stemmen we af hoe we daar invulling aan kunnen geven. Het is 
aan ons om jou hierin te faciliteren en aan jou om hiertoe het initiatief te nemen. Op die manier zorgen we er 
samen voor dat je aan leuke en uitdagende projecten kunt werken waarin je jouw talenten en ambities kwijt 
kan. Om dit te bereiken is het zaak dat we open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Dat vinden wij 
belangrijk, omdat wij ons goed beseffen dat de medewerkers van VerAutomation echt “het verschil maken”. 
Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal van de organisatie. 
 

De organisatie  
 
VerAutomation is in 1996 opgericht en is specialist op het gebied van industriële automatisering en 
netwerken. Sinds januari 2022 is VerAutomation onderdeel geworden van Vinci ENERGIES. Met enthousiaste 
en betrokken werknemers werken we vanuit de vestigingen in Middelbeers en Andelst voor nationale en 
internationale opdrachtgevers. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze 
aankunnen. De omgang met elkaar is informeel en gezamenlijk streven we ernaar om mooie resultaten te 
boeken.  
 

Interesse?  
 
Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met Ellen 
Roest. Sluiten jouw ervaringen en ambities aan op deze vacature dan zien we natuurlijk graag jouw cv met een 
korte motivatie tegemoet. Je mag deze mailen naar vacature@verautomation.com  
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