
 

Wij zijn op zoek naar een  

Software engineer 

 
Wie is Robertpack? 

Robertpack, gevestigd in Zwolle, is system integrator van Fanuc en Yaskawa Motoman robotsystemen. Deze 

robotsystemen worden klant specifiek ontwikkeld en gebouwd. Ze worden hoofdzakelijk ingezet in de 

voedingsmiddelenindustrie voor handling, pick & place, verpakken in dozen/kratten en (de)palletiseren.

 Daarnaast is Robertpack exclusief partner van ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH (kaas snij- en 

verpakkingsmachines) en van bedo Verpackungstechnik (dozen- en trayopzetters, -sluiters etc.). Wij leveren zowel 

stand-alone robotinstallaties als ook complete turn-key verpakkingslijnen.  

 

Robertpack bestaat al meer dan 40 jaar en is een ambitieus bedrijf met een informele en persoonlijke 

bedrijfscultuur. De communicatielijnen zijn kort en klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het 

werkgebied van Robertpack ligt veelal binnen een straal van circa 300 km rondom Zwolle. 
 

Welke werkzaamheden voert een Robertpack software engineer uit? 

Het is een afwisselende functie zowel qua werk als werkomgeving. Onze software engineers ontwikkelen de 

software voor PLC, HMI en Robot besturingen. De nieuwe machines worden in de werkplaats in Zwolle doorgetest 

waarna ze op locatie bij de eindklant geïnstalleerd worden. De software engineer neemt de machine vervolgens 

inbedrijf en instrueert de eindklant voor het gebruik.  

Daarnaast voer jij als software engineer aanpassingen door op bestaande machines. Je ondersteunt met het 

analyseren en oplossen van storingen, dit gebeurt op afstand via VPN of op locatie bij de eindklant.  

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken iemand met een afgeronde MBO/HBO-opleiding Elektrotechniek of Technische Informatica. Het is 

belangrijk dat je feeling hebt met onze machines en productieprocessen doorziet.  

Onze software engineers hebben geen 8 tot 5 mentaliteit en blijven goed functioneren bij druk vanuit de 

werkomgeving. Je werkt ook op locatie bij eindklanten dus het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken maar ook 

goed kunt samenwerken met collega’s en/of klanten. Uiteraard ben je in het bezit van rijbewijs B. 

Je staat open voor nieuwe technieken en wilt blijven leren. Gezien het intensieve contact met o.a. klanten, is het 

belangrijk dat je goed kunt communiceren. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is 

daarom een must. Indien je je mondeling goed kunt redden in het Engels en/of Duits, is dat voldoende.  

Wat bieden wij? 

Het is een afwisselende fulltime functie met een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en 

een bedrijfsauto.  Je werkt in een fijne werksfeer en krijgt maximale ondersteuning in je ontwikkeling. Hierbij kun je 

denken aan opleidingen, trainingen als ook ondersteuning van je directe collega’s.  

 

Heb je interesse? 

Stuur je brief met CV per e-mail naar info@robertpack.nl, t.a.v. Tom Niens. 

 

Voor meer informatie kijk op www.robertpack.nl of neem telefonisch contact op met Tom Niens via 038-2055 100. 

 

 

 

 

 

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


