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Software Engineer MES – Dutch speaking 
Office Location: 7521 PH Enschede     

Ontdek de mogelijkheden om te werken voor een internationaal, dynamisch en verantwoordelijk bedrijf dat de ontwikkeling van hun 
medewerkers wereldwijd bevordert. Iedere dag streven wij er naar dat onze medewerkers aan hun persoonlijke doelen werken en op 
deze manier hun carrière kunnen vormgeven. Wij zijn dan ook trots benoemd te zijn door Linkedin als top 25 ‘werkgever van keuze’. 
Ontdek hoe onze waarde en unieke positie jou laat kiezen voor ProLeiT als (toekomstige) werkgever! 
 
Wij zijn op zoek naar een Software Engineer MES in Enschede die gemotiveerd is om bij te dragen aan de groei van ProLeiT. Je zult 
rapporteren aan de Manager Engineering. 
 
 
Jouw verantwoordelijkheden: 

• Opstellen van functionele en technische specificaties voor MES-oplossingen op basis van user requirement specifications en 
input van klanten en eindgebruikers; 

• Software engineering van MES-oplossingen op basis van de genoemde specificaties; 
• Testen en in bedrijf stellen van de MES-oplossingen op locatie (voornamelijk in Nederland en België, maar andere landen zijn 

tevens mogelijk); 
• Opstellen en geven van training aan werknemers van klanten en eindgebruikers; 
• Opstellen van technische documentatie; 
• Rapporteren van projectvoortgang aan projectmanager of afdelingsmanager; 
• Periodiek vervullen van een consignatiedienst gedurende één aaneengesloten week (24/7); 
• Ondersteunen van ons verkoopteam middels calculatie van MES-oplossingen. 

  
Wat te verwachten @ ProLeiT? 

• Een marktconform salaris, inclusief bonusregeling; 
• Je maakt deel uit van een vooraanstaande, wereldwijde speler die op een actieve manier meewerkt aan duurzaamheid en 

zorg voor de planeet; 
• Eindeloze ontwikkelingsmogelijkheden door het online learningaanbod van 10.000+ e-learnings over verschillende domeinen; 
• Een organisatie die zich hard maakt dat haar medewerkers worden gezien als de ‘beste erkende professionals’ van onze 

industrie; 
• Aandacht voor Wellbeing via trainingen en een Well-being Week; 
• De mogelijkheid om te zorgen voor een goede balans tussen werk en prive (bekijk onze global family leave Youtube video 

voor meer informatie); 
• Diversiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Als organisatie voelen wij ons dan ook vereerd om in 2018 zowel in de lijst van 

‘Bloomberg Gender-Equality’ te zijn opgenomen en tevens de eerste plaats te hebben gehaald binnen de industriele sector 
van ‘Equileap Top 200 Gender Equality’. 

 
De kwaliteiten en eigenschappen van de ideale kandidaat voor Software Engineer MES: 

• Een afgeronde HBO/WO studie in de richting van elektrotechniek, hogere informatica, industriële automatisering, of 
vergelijkbare relevante richting; 

• Minimaal 5 jaar werkervaring als Software Engineer MES in industriële toepassingen, bij voorkeur in consumer packaged 
goods segmenten, zoals voedingsmiddelen, dranken, zuivel en klein-chemie; 

• Senior kennisniveau van SQL Server, relationele databases en de ANSI SQL/Transact-SQL programmeertaal, als ook van 
C#; 

• Kennis van het programmeren van PLC’s is een pré; 
• Je bent in staat om het technische deel van de engineering en inbedrijfstelling te leiden binnen een project; 
• Het leveren van hoge kwaliteit en voortdurend willen verbeteren staan bij jou hoog in het vaandel; 
• Je bent klantgericht en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je bent in staat om te werken in een omgeving die elke dag anders kan zijn; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• In bezit van een geldig rijbewijs (B). 

 

https://www.proleit.de/karriere/jobs.html
https://www.proleit.de/karriere/jobs.html
https://www.proleit.de/karriere/jobs.html
https://www.proleit.de/karriere/jobs.html
https://www.proleit.de/karriere/jobs.html


 

 

 
If you are applying for the position, please note that your personal data and documents will be processed and 
stored at our premises and/or electronically stored until the completion of the application process.  
General data protection regulations: www.proleit.com/data-protection.html 

www.proleit.com/career 

Over ProLeiT 

ProLeiT is leverancier van state-of-the-art oplossingen voor industriële automatisering, proces control technologie en Manufacturing 
Execution Systems (MES). ProLeiT is softwarefabrikant van de PLC-gebaseerde procesbesturingssystemen Plant iT en brewmaxx. 

Geïntegreerd procesvisualisatie, voorgeconfigureerde automatiseringsobjecten, batchsystemen conform ISA-88, modules voor continu 
receptuur- en materiaalbeheer, alsmede standaard ERP-interfaces zijn slechts een paar voorbeelden van het unieke karakter van onze 
oplossingen. In tegenstelling tot eenvoudige HMI- en SCADA-oplossingen, hanteren wij de filosofie “Parametreren in plaats van 
programmeren". 

Meer dan 2.000 productiefaciliteiten in meer dan 110 landen gebruiken onze procesbesturingssystemen en MES-oplossingen. Wij zijn 
een van 's werelds toonaangevende leveranciers van besturingsoplossingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 

Meer weten over ProLeiT ? 

 

Over Schneider Electric 

Als specialist in digitale energiemanagement- en automatiseringsoplossingen staan efficiëntie en duurzaamheid voor ons centraal. 
Voor woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën bieden wij toonaangevende technologieën, software en lifecycle 
services. Met ons open platform en geïntegreerde oplossingen helpen wij klanten bij het maximaliseren van beschikbaarheid, het 
versnellen van processen en het realiseren van energiebesparing. 

De vraag naar energie zal naar verwachting in 2040 zijn verdubbeld. Bij Schneider Electric vinden we dat iedereen op de wereld recht 
heeft op toegang tot veilige en duurzame energie. Daarom zetten wij ons in voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Wij streven naar 
een innovatieve maatschappij en zijn betrokken, gepassioneerd en vastbesloten om onze ambities waar te maken. Dat noemen we 
‘Life is On’.  

Meer weten over Schneider Electric ? 

 

Geïnteresseerd? 

Graag ontvangen wij jouw cv en korte motivatie. Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Milou van den 
Hout, Recruitment & Talent Manager via het telefoonnummer +31 23 5124 124.  

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