
  

      

RMA-Techniek groeit! De vele mooie projecten die wij mogen uitvoeren vragen 

om versterking van ons jonge enthousiaste team. Daarom zijn wij op zoek naar 

een Programmeur met een werktuigbouwkundige achtergrond. 
 

Als Programmeur binnen RMA-Techniek ben je verantwoordelijk voor het:  

• Programmeren/onderhouden van PLC programma’s (Siemens S7, TIA Portal);  

• Programmeren van robotinstallaties; 
• Ontwikkelen/programmeren van SCADA software (Siemens WinCC);  

• Ladder/STL; 

• Ontwikkelen/programmeren/onderhouden van databases; 

• Testen en inbedrijfstellen van de klant specifieke applicaties;  
• Als programmeur maak je deel uit van een multidisciplinair projectteam en 

ondersteun je elkaar waar nodig; 

 

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren, zoeken wij het volgende in onze nieuwe 

collega:  
• Je beschikt over een afgeronde opleiding Mechatronica / Werktuigbouwkunde / 

Mechanical Engineering / HBO-Elektrotechniek;  

• Je hebt kennis van en ervaring met PLC programmering;  

• Heb jij ervaring met programmeren met Siemens? Dan heb je bij ons een éxtra 
streepje voor;  

• Flexibiliteit en creativiteit; je schakelt soepel op de momenten dat het project 

hierom vraagt;  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;  
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs;  

• Karakter; jouw enthousiasme en doorzettingsvermogen halen het beste naar 

boven;  

• Ambitie; je bent leergierig en hebt de drive om je te blijven ontwikkelen op zowel 
persoonlijk als vakinhoudelijk gebied;  

• Je staat voor je werk en hebt geen 8-5 mentaliteit.  

 

Wat hebben wij jou te bieden?  

• Een veelzijdige baan;  
• Een breed scala aan projecten in de voedingsmiddelindustrie;  

• Een enthousiast jong team met collega's waar je op kunt bouwen;  

• De mogelijkheid om te groeien: het volgen van opleidingen en cursussen behoort 

tot de mogelijkheden; 
• Mogelijkheid om door te groeien naar “vision specialist” waarbij je je bezig houdt 

met deep learning;  

• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Klein Metaal;  

• Naast een inspirerende en prettige werkomgeving bieden wij jou natuurlijk een 
passend salaris.  

• Tot slot organiseren wij regelmatig diverse teamactiviteiten en teamuitjes zodat je 

jouw collega’s nóg beter kunt leren kennen binnen een informele setting.  

 

Bij RMA-Techniek werken is teamwork. Samen staan wij voor het succes dat ons bedrijf 
tot nu toe bereikt heeft. Wil jij onderdeel uitmaken van ons jonge, enthousiaste team? 

Wij zien graag jouw enthousiaste reactie verschijnen via info@rma-techniek.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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