
Lead Engineer Automation
Over de functie
Binnen het Custom Solutions team zijn we continue bezig met het realiseren van klantprojecten 
buiten ons standaard product portfolio. Jij bent als Lead Engineer Automation ‘in control’ wat 
betreft de software. Dit doe je samen met een gedreven multidisciplinair team door het 
opstellen van requirements, opzetten en testen van software en in bedrijfstellen van het geheel 
op locatie van de klant. Daarnaast leg je de implementatie vast in documentatie, zeker als het 
een medische klant betreft.

Wat wij vragen:
[1] Je hebt affiniteit met techniek en een afgeronde HBO/WO opleiding Industriële 
Automatisering of aanverwant*;
[2] Je hebt ervaring met Siemens TIA Portal en Rockwell Automation;
[3] Je hebt ervaring met het programmeren van PLC’s binnen een industriële omgeving. 
Daarnaast ben je in staat om verschillende subsystemen rondom de PLC te integreren;
[4] Je gaat praktisch te werk, bent zelfstandig en contactueel sterk;
[5] Je hebt de drive om onze klanten de A-merk beleving te doen ervaren.

Wat wij bieden:
[1] Werken in een snel groeiende organisatie waar kwaliteit bovenaan staat;
[2] Ruimte om jouw goede ideeën en initiatieven te realiseren;
[3] Veelzijdig en interessant werk voor mooie, internationale klanten;
[4] Ruimte om te ontwikkelen en te groeien.

Over Cellro
Cellro ontwikkelt en produceert robot-automatiseringsproducten voor de verspanende industrie. 
Wij geloven dat verspanende bedrijven altijd moeten innoveren om relevant te blijven. Het 
mogelijk maken van deze innovatie is wat ons drijft. Met ons standaard productportfolio leveren 
wij bewezen technologische oplossingen in een internationale setting. Door customization van 
onze producten mogelijk te maken bieden wij de grootst mogelijke waarde voor onze klanten.

* Niet de opleiding, maar wel de ervaring en/of de ambitie? Ook dan nodigen we je van harte uit 
om kennis te maken!

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met Coralien Prosman voor meer 
informatie over de functie of het plannen van een kennismakingsgesprek (hr@cellro.com / tel nr. 
0318 627 100).

Werk jij graag in een multidisciplinair team? Ga jij samen met je collega’s voor de beste 
automatisering? Pak jij van nature de leiding in het ontwerpen, uitvoeren en testen? Lees 
dan verder, want Cellro zoekt een 
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