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Petrogas, onderdeel van Mourik en gevestigd te Eindhoven en Gouda, is een gerenommeerd, wereldwijd 
opererende onderneming. We ontwerpen en leveren op turn-keybasis gasinstallaties aan energieleverende- en 
grote industriële bedrijven, indien gewenst ook inclusief complete projectbegeleiding. Het productenscala van 
Petrogas omvat meet- en regelinstallaties voor gas en olie, installaties voor onttrekking en opwerking van 
biogas en LPG – systemen. 
 

 

Wil jij meewerken aan onze proces systemen voor onder andere Power Generation?  

Voor de uitbreiding van onze afdeling Electrical & Instrumentation Engineering binnen de vestiging in Eindhoven hebben 
interesse om in contact te komen met zowel ervaren als beginnende  
 

(Junior) Software Engineer, PLC/SCADA (fulltime) 
 

Dit wordt je job 

Als Software Engineer Procesautomatisering ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van systeem -en 

procesbesturingen, zodat een optimaal werkend systeem wordt opgeleverd volgens door de eindgebruiker opgestelde eisen en 

wettelijke voorschriften. Je hebt volop ruimte voor het bedenken en uitwerken van je eigen initiatieven. Je maakt deel uit van 

een sterk gemotiveerd en kundig team, waarin ruimte is om elkaar te helpen en te groeien. 

 

Welkom in het team 

In deze functie ben je een belangrijk onderdeel van het E&I-team, en werk je nauw samen met de Senior Control Designer en 

de 3 Electrical & Instrumentation Engineers. Binnen onze hoofdvestiging in Eindhoven heb je beschikking over alle benodigde 

kennis en ondersteuning. 

 

We hebben je veel te bieden 

Het meest waardevolle: je collega’s, we doen het met zijn allen. Je maakt deel uit van een sterk gemotiveerd en kundig team, 
waarin ruimte is om elkaar te helpen groeien in een informele werksfeer met flexibele werktijden. Wij zorgen voor goed 
gereedschap, en een goede balans tussen werk en privé. Je hebt volop ruimte voor het bedenken en uitwerken van je eigen 
initiatieven. Ook krijg je 27 vrije dagen + 13 ADV dagen conform de CAO Metalektro. Je pensioen bouw je op bij Pensioenfonds 
van de Metalektro. Je salaris zal worden bepaald aan de hand van je ervaring en opleidingsniveau.  
 

  

BEN JIJ EEN TEAM PLAYER? 
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Wat breng je mee? 

Je hebt HBO werk- en denkniveau met een technische opleiding (bij voorkeur Electrotechniek of Industriële Automatisering). 

Door je enkele jaren werkervaring in de proces- of machineautomatisering kun je jouw werk snel eigen maken.  

Je bent een kei in het programmeren van diverse merken PLC’s. (onder andere Siemens S7 en WinCC). Heb je ervaring met S7 

High Availability systemen (S7400H) en Modbus dan maakt dat je werk alleen makkelijker. Je bent bereid om een paar keer per 

jaar een internationale reis te maken naar een van onze klanten.  

Door het internationale karakter van het werkgebied (Petrogas verleent service aan ruim 200 klanten in 122 landen) is het fijn 

als je de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk beheerst.  

 

Zin in een goede carrièremove? 

Enthousiast geworden van dit alles? Stuur dan je CV + motivatie naar onze HR afdeling via career@petrogas.nl 

Meer informatie? Bel onze HR medewerkers op het nummer 0182 - 565 395 


