
Vacature Commissioning Engineer 
 
 
Dit zijn wij 
 
PWR Pack is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de 
voedselverpakkingsindustrie. Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een 
nauwe samenwerking aan in het gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren 
wij oplossingen die hoge efficiëntie, minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de 
beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen. Een goede relatie met onze klanten is een vitaal 
onderdeel van ons bedrijf.  
PWR Pack is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in 
Nederland. 
 
 
Dit is onze Commissioning Engineer 
 
Als Commissioning Engineer neem je met trots de verantwoordelijkheid voor de 
implementatie en inbedrijfstelling van onze nieuwste verpakkingsmachines bij onze klanten. 
Vol enthousiasme neem jij, tijdens de testfase op onze eigen locatie, de machine onder je 
hoede. Je wisselt moeiteloos van locatie, om na de testfase de installatie bij de klant in het 
buitenland te begeleiden. Als kennisdrager ben je het aanspreekpunt voor de klant in deze 
laatste fase van het project, je zorgt voor een correcte overdracht aangaande de 
bedieningsinstructies en los je eventuele problemen op die zich tijdens de inbedrijfstelling 
voor doen. Je gaat voor 100% waarbij klanttevredenheid, kwaliteit en samenwerken hoog in 
het vaandel staan. Jij bent tevreden als de klant tevreden is! 
  
 
Dit ga je doen 
 
Je gaat aan de slag met een compleet geassembleerde machine (aangeleverd door de 
werkplaats) en voorbereide software (aangeleverd door de afdeling software). Vanuit het 
project is er een specificatie waar de machine aan moet voldoen compleet met productlijsten 
en recepten die gedraaid moeten kunnen worden op de machine. Je bent verantwoordelijk 
voor het samenbrengen van deze onderdelen tot een werkend geheel. Je houdt je bezig met: 

 het uitvoeren van I/O check 
 het inrichten en inregelen van de PC 
 het kalibreren en afstellen van de verschillende machineonderdelen 
 het testen en debuggen van de machinefuncties aan de hand van een testplan 
 het oplossen van eventuele problemen samen met het projectteam om tijdig een 

succesvolle afname van de machine in de fabriek te halen 
 het opstellen van rapportages 

Vervolgens breekt het werkplaatsteam de machine af om hem daarna bij de klant weer te 
installeren. Dan is het weer jouw beurt om de machine in bedrijf te stellen en wordt de 
machine, volgens een productieplan, in productie genomen. Jij doet de laatste afstellingen 
om een hoge efficiëntie te behalen, zodat de machine voldoet aan de specificatie waarop de 
machine verkocht is. Tot slot train je het personeel van de klant om goed met de machine om 
te gaan en deze te onderhouden. 
 
  



Dit neem je mee 
 

 Afgeronde MBO opleiding in de richting Industriële Automatisering / Mechatronica / 
Elektrotechniek of Mechanica  

 Relevante werkervaring als Commissioning Engineer of (Field) Service Engineer  
binnen de machinebouw of hightech industrie in een internationale omgeving 

 Kennis van PLC-, Vision-  en /of CoDeSys systemen (Schneider Electric)  
 Goede beheersing van Engelse en eventueel van de Duitse taal 

(mondeling/schriftelijk) 
 Enthousiasme, energie en bereidheid om veel te reizen; je hebt er geen probleem 

mee om vaak van huis te zijn en onregelmatige diensten te draaien. 
 
Dit bieden wij 
 

 Een marktconform basissalaris 
 Fulltime functie met flexibele werktijden 
 Goede opbouw van pensioen 
 Een uitstekende buitenlandvergoeding 
 Een persoonlijk sportbudget ter bevordering van vitaliteit 
 Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen 
 Een gemakkelijk te bereiken kantoor 
 13 ADV dagen en 25 vakantiedagen  
 Onderdeel van # Team PWR 
 Diverse jaarlijkse en seizoen gerelateerde bedrijfsactiviteiten 

 
 
Interesse? 
 
Wil je meer weten, neem dan contact op met Rosemarie Tekampe, HR manager. Om direct 
te solliciteren stuur je een mail naar recruitment@pwrpack.com met een korte motivatie en je 
CV bijgevoegd.   
 
Tot binnenkort!  
 
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder 
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.  
 
PWR Pack verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens 
en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren 
je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons 
daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je 
kan PWR Pack op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


