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Het Speelveld 

AGVE produceert en levert AGV systemen.  AGV staat voor Automatic Guided Vehicle. Het zijn voertuigen zoals 
vorkheftrucks die niet bestuurd worden door een mens maar door een computer. 
De productie van de voertuigen vindt plaats in Göteborg, Zweden. De levering vindt plaats vanuit onze kantoren 
in Nederland (Rotterdam), Duitsland (Aken), USA(Charlotte) en Zuid Korea (Seoul). 
 
Bekijk onze website www.AGVEGroup.com en ons  
youtube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCFjFMdzOB3KWC6kGasK64qQ 

Dagelijkse werkzaamheden 

Een AGV systeem omvat voertuigen in een geautomatiseerde omgeving van robots, transportbanen, scanners, 
printers, enz. 
Als software engineer: 

 Maak je de besturingen voor het AGV Systeem en de interfaces met de omgeving 

 Installeer je het systeem in de fabriek  

 Start je het systeem op. 
Je doet een dergelijk project als lid van een project team onder leiding van een ervaren projectmanager. 
De klanten en hun fabrieken bevinden zich verspreid over Europa. Dit leidt ertoe dat je 80% van de tijd op 
kantoor doorbrengt, afgewisseld met 20% in de fabriek bij de klant. 
Het werk is zodoende zeer afwisselend: je realiseert een veelheid aan technische oplossingen en hebt intensief 
contact met klanten, collega’s en leveranciers. 
 
AGVE kent een vlakke organisatie. Afhankelijk van je prestaties zullen we jouw takenpakket uitbreiden en je de 
kans bieden om door te groeien in een specialisatie of een management functie.  

Profiel van de kandidaat 

 Je hebt een universitaire opleiding richting Electrotechniek, Mechatronica, Technische Informatica, 
Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde of een studie in een vergelijkbare richting afgerond 

 Je hebt kennis van relationele database ontwerpen 

 Je hebt beheersing/kennis van C, C++, C#, SQL 

 Je hebt ervaring/kennis met/van Servers en PLC’s 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Je bent analytisch, zelfstandig, flexibel, oplossingsgericht en je kunt je snel kennis eigen maken 

 Je kunt in een team werken en leiding accepteren 

 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B en je bent bereid om te reizen 
 
 

Meer Informatie 

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je reageren op deze vacature? Stuur dan je CV naar 
milou.odekerken@agvegroup.com. 
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