
 
 
Berg Hortimotive levert oplossingen voor behoeften in mechanisatie en automatisering van intensieve productie- verwerkings- en 

logistieke omgevingen in de internationale Horti sector. Het bedrijf heeft een prima marktpositie, een klinkende naam, 

uitstekende producten, vernieuwende projecten onder handen en flink wat nieuwe producten in de pijplijn. Kernwoorden daarbij 

zijn: Mechatronica, Internet of things, Big data en Smart industrie. Daarmee zet  het bedrijf een flinke stap. Nieuwe 

Toegevoegde waarde, bovenop haar huidige Picking to Packing concepten.  

 

Wil jij de uitdaging aangaan die bijdraagt aan de wereldwijde beschikbaarheid van  voedsel, door op 

een duurzame wijze in de teelthandling van de bedekte tuinbouw eenvoud aan te brengen? 

                Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

(Senior) Software Engineer/Programmeur: PLC – PC  
    Iemand die ’t overziet en snapt, van hardware naar software schakelt en weer terug 

 

De functie: 

 

 Je werkt als voltijd software engineer in dienst van de R&D afdeling van Berg Hortimotive. 

 Daarbij bouw je nieuwe toepassingen, geef je vorm aan de besturing van bestaande en nieuwe 

producten en systemen die passen in richtingen waarin Industrie 4.0 zich ontwikkelt; 

 Je biedt ondersteuning in het verduurzamen van de bestaande producten in het huidige 

portfolio;  

 

De criteria: 

 

 Je hebt ervaring met het ontwerpen van software voor PLC’s en/of PC’s; 

 Je hebt een HBO opleiding mechatronica, elektronica of industriële automatisering doorlopen; 

 Je bent ervaren met programmeren in onder andere IEC61131, C++, of C#; 

 Je bent bekend met Object Georiënteerd Programmeren (OOP) of S88 ISA model; 

 Je hebt kennis en/of affiniteit met besturingstechniek; 

 Je bent verantwoordelijk voor standaardisatie van de besturingssoftware (onderhoud/updates). 

 Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 

    
Klik op de afbeelding voor een film  https://youtu.be/44ojXO1jypM 

 

Wij bieden: 

 

 Een baan binnen een dynamisch bedrijf waar innoverende producten worden gemaakt en waar 

onze kernwaarden Passie, Plezier en Prestige belangrijk zijn. Er wordt voor en met elkaar gewerkt. 

Samen de schouders eronder en altijd een optimale werksfeer nastreven. Het bereiken van 

persoonlijke doelstellingen wordt gewaardeerd en geeft ruimte voor groei.  

 

https://youtu.be/44ojXO1jypM
https://youtu.be/44ojXO1jypM


Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie, neem dan contact op met Annemarie Noordam, 

tel. 0174-517700. Je sollicitatie kun je mailen naar: personeelszaken@berghortimotive.nl.* 
*(acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 

Berg Hortimotive Burg. Crezeelaan 42a | 2678 KZ De Lier | the netherlands | T +31 (0)174 517700 | info@berghortimotive.nL 
| www.berghortimotive.nl  


