
 

 

Junior Process Automation Engineer 

 

Functie-omschrijving: 

Je schrijft, samen met een senior engineer, een programma dat het functionele ontwerp volgt, 

volgens onze normen en standaarden. 

Naast programmeren horen implementeren, testen en in bedrijfstellen van automatiseringsprojecten 

tot je takenpakket. Je werkt in een projectteam aan een aantal projecten voor verschillende klanten 

in heel Europa. 

Je wordt zowel binnen als buiten het bedrijf getraind. Deze functie biedt aan jonge mensen met 

ambitie interessante carrièremogelijkheden. 

 

Profiel en vaardigheden: 

- Je hebt een diploma Bachelor/Master in automatisering, elektriciteit of elektromechanica. 

- Je hebt interesse in programmeren en automatisering. 

- De basisprincipes van loops, if-then, functies en object geörienteerd programmeren zijn 

gekend. 

- Je voelt je verantwoordelijk en kan volhardend zijn in je werk. Je kan deadlines halen en een 

planning volgen. 

- Je bent bereid te reizen en voor meerdere dagen te verblijven in het buitenland. 

- Je bent een teamspeler met een goede stressbestendigheid en kan flexibel zijn wanneer dat 

nodig is. 

- Je bent enthousiast om nieuwe technieken te leren door interne en externe opleidingen. 

- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels; kennis van het Frans of 

een andere Europese taal is een pluspunt. 

- Je bezit een geldig rijbewijs. 

 

AG Solution heeft een dynamische en open bedrijfscultuur waar met respect voor ieders 

persoonlijkheid, een sterke teamgeest wordt uitgebouwd. We bieden een aantrekkelijk salarispakket, 

een werkzekere omgeving met voortdurende training en vele mogelijkheden tot verdere ontplooiing. 

Bij AG Solution streven we naar een gezonde work-life balance.  

Kwaliteit en uitmuntendheid zitten diep in het DNA van ons bedrijf verankerd. We beginnen het 

selectieproces met zorgvuldig onze kandidaten te kiezen, met als doel een sterk en dynamisch team 

op te bouwen. We zoeken professionals met enthousiasme, een open geest, technische 

vaardigheden en de wens om samen met ons mee te groeien.  

Als je houdt van teamwork en denkt dat je past in onze bedrijfsfilosofie, dan nodigen we je uit om je 

CV te sturen! 


