
 
 

 

                     Hardware Engineer E-plan (P8)          
 

 
“Zet de hardware naar je hand in industriële automatiseringsprojecten” 

 
Uiteenlopende projecten, interessante klanten en een breed werkveld. Dat zijn voor jou als hardware engineer 
elektrotechniek de ingrediënten voor een boeiende functie.  
 
Wat je doet 
Als hardware engineer ontwerp en teken je elektrische besturingsinstallaties voor compleet nieuwe productielijnen of 
voer je aanpassingen door in bestaande lijnen en machines in de food en non food. 
Je ontwerpt en tekent besturingsschema's, kastaanzichten en lay-out tekeningen en zorgt voor het selecteren van de 
juiste materialen. Eplan kent geen geheimen voor je. Je ontwikkeld onze E-plan bibliotheek en vult deze verder aan.  
EAP werkt grotendeels voor een vaste klantenkring met zowel nationale als internationale opdrachten. 
De projecten variëren in grootte en van prioriteiten. Je zit regelmatig bij onze opdrachtgevers aan tafel om details van 
de opdracht te bespreken. Samen met collega’s van de software en montage zorg je voor oplossingen met als doel een 
tevreden klant.  

 
Wat verwachten wij van jou? 

 Techniche kennis: MBO+ / HBO-opleiding industriële automatisering, technicus engineering of soortgelijk, bij 
voorkeur met meerjarige werkervaring; 

 Ruimte technische kennis van de industriële automatisering en geldende normen binnen de machinebouw; 

 Resultaatgericht; jij wilt het beste resultaat bereiken met jouw collega's; 
 Kennis van pro-panel is een pré. 
 Actief meedenken op het gebied van technische innovatie 

 
Natuurlijk vinden wij het fijn als je bij ons binnenkomt en je door je ervaring gelijk als engineer aan de slag kunt. 
Anderzijds vinden wij het leuk in (jong) talent te investeren. Dus heb je passie voor techniek, een relevantie opleiding en 
/ of achtergrond? Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. 

 
Wie zijn wij? 
Elektro & Automation Partner is een klein energiek bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële automatisering. We 
verzorgen over het algemeen een totaalpakket van hardware- en software enginering, paneelbouw, installatie en 
onderhoud. Onze expertise komt het beste tot zijn recht binnen de machinebouw en automatisering van 
productieprocessen. Bijna al onze (internationale) opdrachten zijn maatwerk waarin je jouw technische kennis en 
creativiteit helemaal kwijt kunt. Welkom bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en waar beslissingen snel genomen 
worden! 

 
Wat mag je van ons verwachten 

 De arbeidsvoorwaarden bij EAP zijn conform de CAO Technisch installatiebedrijf: een 40-urige werkweek, 25 
vakantiedagen en 13 ADV dagen. 

 Een mooi salaris dat bij jouw past.  
 Enthousiaste collega’s en een fijne werksfeer. 
 Een omgeving waar ruimte is voor doorgroeimogelijkheden en waar eigen initiatief gewaardeerd wordt. 

 Mogelijkheid tot het volgen van extra cursussen en opleiding. 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in dit profiel, en lijkt werken bij EAP je een mooie stap? Solliciteer dan direct!  
Stuur je CV met motivatie naar s.klopper@eapartner.nl. 
Heb je nog vragen of kom je liever eerst langs voor een kopje koffie? Bel dan met Sander Klopper  
via 0346-251444 en maak een afspraak. 
 
Reikt jouw ambitie verder dan alleen bezig zijn met hardware engineering? Binnen ons bedrijf zijn ook gecombineerde 
functies mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een gecombineerd takenpakket van hardware – software engineer. 
Ligt jouw talent bij projectmanagement en werkvoorbereiding. Ook voor deze functie zijn in overleg uren beschikbaar. 


