
 

SOFTWARE ENGINEER 
 

 Locatie:  Zelhem 

 Uren per week:  40 uur 

 Opleiding:  MBO / HBO  

 
Als Software Engineer bij Polyketting verzorg je de besturing voor onze buffertafels, transportlijnen 
en overige systemen. Deze worden vooral ingezet bij Europese food- en non-food productielijnen. 
Samen met 3 collega Software Engineers zorgen jullie ervoor dat de systemen bij de klant goed 
kunnen (blijven) draaien. Je werkt met name met Siemens S7, TIA-portal en WinCC. Je weet als geen 
ander een storing boven tafel te krijgen en goed op te lossen. Daarnaast stel je functionele 
omschrijvingen op en programmeer en test je de systemen voordat ze Zelhem verlaten. Je bent 
betrokken bij de inbedrijfstelling en daardoor regelmatig een korte periode (1 week, max 2 weken) 
bij onze internationale klanten.  
 
Voel jij je thuis in een kleiner bedrijf (60 man) met korte lijntjes en heb je interesse in de 
procestechniek? Lees dan verder. 
 

Wie is Polyketting 
Wij ontwikkelen en produceren geautomatiseerde 
buffer- en transportsystemen voor productielijnen in 
de food en non-food sectoren. Multinationals zoals 
bijvoorbeeld Friesland Campina, Unilever en Colgate 
zetten graag onze producten in. We zijn een 
Achterhoeks bedrijf met een familiecultuur. Samen 
met ongeveer 60 enthousiaste en professionele 
vakmensen maken we producten om trots op te zijn. 
Werken bij Polyketting betekent werken in een 
dynamische, internationale en leerzame omgeving, 
met een informele sfeer en korte lijntjes. 
 

Wat je zoal doet 

• Je stelt de functionele omschrijvingen en handleidingen samen; 

• Je programmeert, test en stelt de systemen in bedrijf; 

• Je stelt de systemen in bedrijf bij de klant; 

• Je ondersteunt op afstand bij overige inbedrijfstellingen zoals die van je collega’s; 

• Je traint de klant; 

• Je analyseert en verhelpt storingen (op afstand). 

 
Hoe je dat doet 

• Je bent communicatief vaardig en service-gericht; 

• Je bent een kei in storingzoeken; 

• Je werkt volgens de standaard werkwijze; 

• Je kunt je goed inleven in de klant; 

• Je bent stressbestendig; 

• Je kan schema’s lezen; 

• Je bezoekt regelmatig klanten voor het opstarten, aanpassen en/of 
ombouwen van productielijnen. 

  

https://www.polyketting.nl


 

Wat jij ons biedt 

• Een MBO- of HBO-opleiding in de richting van Industriële Automatisering, Elektrotechniek of 
soortgelijk; 

• Ervaring met programmeren van PLC; 

• Kennis van Siemens S7 en TIA portal en WinCC; 

• Bekendheid met Allen Bradley is een pré;  

• Ervaring in en/of affiniteit met procestechniek; 

• Je spreekt Nederlands en Engels; 

• Je kunt je prima redden in een zelfstandige functie én weet goed te functioneren binnen een 
team. 

 
Wat wij jou bieden 

• Een salaris tussen de € 4.000,- en € 5.000,- bruto per maand; 

• 38 verlofdagen; 

• Een open en informele (Achterhoekse) werksfeer met korte lijntjes; 

• Een prettige werkplek en goede werksfeer in een prettig team met leuke collega’s; 

• Opleidingen. 

 
Ja, dit wil ik! 
Leuk! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar Lieke Dullaert via L.Dullaert@polyketting.nl. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
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