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System Engineer 
 
De functie 
Als System Engineer werk je op de afdeling Projects & Solutions. Deze afdeling werkt projectmatig aan 
automatiseringsoplossingen van Endress+Hauser. In nauwe samenwerking met de projectmanager en de 
Sales Engineers ben jij als System Engineer de professional die, op basis van gedegen hard- en 
softwarekennis, zorgt voor een technisch-commercieel en haalbaar ontwerp dat voldoet aan de door de 
klant gestelde specificatie. Verder werk je zelfstandig aan de uitwerking en technische realisatie van een 
opdracht binnen overeengekomen planning en budget. 

 
Wat bieden we? 
Endress+Hauser is een familiebedrijf wat nog altijd merkbaar is aan de manier waarop wij met elkaar 
omgaan, nationaal en internationaal. De medewerker staat in onze processen centraal met als 
uitgangspunt dat wij met elkaar, als team, onze doelen nastreven. Dit uiten wij o.a. via de 
personeelsvereniging, welke meerdere keren per jaar leuke activiteiten organiseert waar een ieder aan kan 
deelnemen zodat al onze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Wij bieden de 
gelegenheid tot ontwikkeling d.m.v. van opleiding en training, zowel intern als extern, met als doel een 
carrière op te bouwen binnen onze onderneming. Kort gezegd bieden wij een moderne, informele sfeer, een 
goede teamspirit en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Om nog beter te kunnen voelen wie wij zijn, kunt je 
een kijkje nemen op onze website: www.nl.endress.com.  
 
Taakomschrijving 

• Verstrekken van technische adviezen en overige informatie inzake producten en oplossingen aan 
bestaande en nieuwe klanten 

• In nauwe samenwerking met de afdeling Sales zorgen voor een technisch commercieel 
uitgebalanceerd en haalbaar ontwerp dat voldoet aan de door de klant gestelde specificaties 

• Zorgdragen voor de uitwerking en technische realisatie van een opdracht, waaronder: applicatie- en 
systeem engineering, communicatie interfaces, verzorgen en opleveren van project documentatie  

• Testen en in bedrijf nemen van systeemoplossingen en meetinstrumenten 
 

Wat vragen we? 
▪ HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld: HBO E/EL; HBO Mechatronica; HBO IA of gelijkwaardig) 
▪ Kennis van industriële programmeertalen, besturingssystemen en (industriële) netwerken is een pré 
▪ Indien de functie dit vraagt, is het volgen van specifieke opleidingen/trainingen een vereiste  
▪ Sterke resultaat- en klantgerichtheid  
▪ Doortastend en zelfstandig 
▪ Een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie is een pré  
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▪ In het bezit van een geldig VCA certificaat, NEN 3140 en veilig werken met laagspanningsinstallaties 
of de bereidheid deze te behalen 

▪ Je gaat gestructureerd en projectmatig te werk 
▪ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een goede beheersing van de Engelse taal 

(waaronder technische termen) 
▪ Bereid werkzaamheden te verrichten op andere afdelingen indien vereist door de omstandigheden 
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