Climate System Engineer
AEM is een internationaal werkend bedrijf, gespecialiseerd in ontwikkeling, engineering,
automatisering, productie én uitvoering van projecten in de tuinbouw en champignonteelt.
Wij ontwikkelen en produceren luchtbehandelingsinstallaties en klimaatcomputers voor de
champignonkweek, compostering en tuinbouw. Door ruim 40 jaar ervaring in het aansturen van
agrarische processen kunnen onze klanten hun teeltprocessen succesvol sturen, monitoren en
vastleggen. Onze wereldwijd geïnstalleerde systemen leveren belangrijke teelt- en management
informatie waarmee de bedrijfsvoering van onze klanten wordt geoptimaliseerd.
Vanwege aanhoudende groei is AEM op zoek naar een:
Climate System Engineer (Internationaal)
Tot jouw werkgebied behoren :
• Monitoring van groeiprocessen bij composteringsbedrijven en telers van paddenstoelen
in binnen- en buitenland
• Vertalen van verbeteringen in beslissings- en groeimodellen van teeltprocessen naar
werkbare instructies aan onze IT afdeling voor de (door)ontwikkelingen van
besturingssystemen en klimaatregelingen
• Het wereldwijd opstarten van AEM klimaatinstallaties en control systems in projecten
met composteringsbunkers, - tunnels en/of champignon kweekcellen
• Het volgen van relevante ontwikkelingen binnen de sector, zorgen dat onze kennis
“up to date” blijft en steeds innovatief wordt toegepast binnen onze systemen;
• Focus op kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en kostprijsreductie in productieprocessen
bij onze klanten
• Advisering van onze klanten op het gebied van klimaattechnieken
Waarom kies je voor AEM?
•
•
•
•

Bij AEM werk je internationaal in een dynamische en industriële omgeving
Een gevarieerd aanbod van werkzaamheden
Compact team met ruimte voor eigen inbreng
Hoge mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding HBO, richting Techniek/ICT, aansluitend op de functie
binnen de agrarische sector
Kennis van industriële automatisering in de (proces)industrie
Goede contactuele eigenschappen
Flexibiliteit en gezonde ambitie
Communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal
Bereidheid om regelmatig internationaal te reizen
Feeling met agrarische processen is een pré
Rijbewijs B

Wat bieden we?
•
•
•
•

Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
Technische innovatieve uitdagingen
Informele organisatie in een internationale setting
Persoonlijke ontwikkeling

Interesse? Zin om bovenstaande eens vrijblijvend te bespreken? Neem dan contact op met
Mark Daniëls (06 2242 3887) of stuur een email naar m.daniels@aembv.com.

