Vacatureomschrijving

Project Engineer Computer Vision
Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van de door Eagle Vision ontwikkelde en geleverde
computer vision systemen bij specifieke klanten (o.a. Heineken, Nestlé, Friesland Campina).
Onze klanten zitten vooral in Benelux en Noordwest-Europa, maar ook in bijvoorbeeld China en
Nieuw-Zeeland staan systemen van ons.
De verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

De juiste afstelling vinden van de software parameters, verlichting en optiek, voor de
inspectie van producten van de klant. Hiervoor is kennis van alle facetten van
machine vision nodig.
Testen en valideren van het systeem voor de levering aan en klant.
Installatie uitvoeren/begeleiden bij de klant. Oplossen van eventuele problemen die
daarbij aan het licht komen.
Trainingen verzorgen bij de klant over het gebruik van het systeem.
Support leveren aan klanten bij gebruik van de systemen. Dit kan bijvoorbeeld advies
zijn over de afstelling en ook oplossen van problemen in de hardware, software of
optische delen van het systeem. Support is soms op locatie en soms remote.
24/7 in consignatiedienst.

Om succesvol te zijn in deze functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibele en oplossingsgerichte instelling.
Passie voor geavanceerde meetapparatuur.
Rijbewijs B.
Kennis en ervaring met computer vision.
Kennis van camera’s en lenzen.
Kennis van PC hardware en software.
Kennis van (fijn)mechanica.
Kennis van elektrotechniek.
Ervaring met installatie en service van industriële systemen in voedingsmiddelen/
verpakkingsindustrie.

We verwachten dat je sommige van deze facetten beheerst, en bereid bent om de anderen te
leren. Je wordt begeleid en leert dagelijks bij, en afhankelijk van je kennis en ervaring nemen je
verantwoordelijkheden toe. Kortom, een veelzijdige uitdaging om de door ons zelf ontwikkelde
high-tech vision systemen op een goede manier toe te passen bij onze klanten.

Contact: Neem contact op met André Jansen, Ajansen@eaglevision.nl of 0356952818.
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Bedrijfsomschrijving
Eagle Vision Systems BV is opgericht in 1995 en heeft Vision Inspection Systems
ontwikkeld en geleverd voor de voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingsindustrie.
Wij zijn wereldmarktleider op het gebied van vision-inspectiesystemen voor baby voeding-, en
snoepmarkt.
Bij Eagle Vision Systems BV ondersteunen we fabrikanten om producten van de hoogste
kwaliteitsnormen op een consistent niveau te leveren door elk product in lijn te valideren met
onze systemen.
Onze modulaire systeembenadering biedt de flexibiliteit om beproefde standaardmodules te
selecteren en af te stemmen op de behoeften van klanten. Bovendien hebben de kernmodules
de mogelijkheid tot semi-maatwerk om een op maat gemaakte oplossing te bieden voor speciale
verpakkingstypes en speciale lijnomstandigheden. De systemen zijn geoptimaliseerd voor
cleanrooms en hygiënische werkomgevingen. Ze staan bekend om hun korte opstarttijden,
eenvoudige gebruikersinterface en betrouwbare prestaties - inclusief productie bij hoge
lijnsnelheden.
We zijn wereldwijd aanwezig, met kantoren in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, ZuidoostAzië en China, en een netwerk van distributeurs.

Onze kracht:
We hebben 25 jaar sterke vision-ervaring met toepassingen bij voedsel- en verpakkingsinspectie.
In het bijzonder in markten waar we een dominant marktaandeel hebben: Babyvoeding, Drank,
Blikken, Snoepgoed. Gerelateerde categorieën in voedsel en verpakkingen vertrouwen ook op
onze expertise.
Voortdurende ontwikkeling door de nieuwste technologieën te combineren met onze steeds
groeiende applicatie-ervaring om voorop te blijven lopen.
De modulaire systeem opbouw voor flexibiliteit naar diverse klantwensen.
Wereldwijde aanwezigheid.
Toonaangevende klanten.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

Pensioen
Vakantiegeld
Flexibele werkuren
Vrijdagmiddagborrel
Bonus / Winstdeling
Reiskostenvergoeding
Bedrijfstelefoon

Branche: Industriële productie
Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

