
We hebben diverse vacatures openstaan.
Hoe je ze invult, bepaal je zelf.

BAAN
OP MAAT

Hoe zou jij het doen?

TSG staat voor Techno Service ’s-Gravenpolder. We zijn specialist 
in industriële automatisering en besturingstechniek. We werken 

daarbij veel voor de agrarische sector en mosselverwerkende 
industrie. Onze klanten hechten veel waarde aan kwaliteit. 

Als iets niet werkt, staat immers hun productie stil. Daarom 
werken we met een vakkundig team en blijven we continu 

bijleren, om ook de nieuwste technieken vakkundig te 
kunnen installeren en onderhouden.

SERVICEMONTEUR
Je werkt bij de afdeling service & onderhoud, waarbij de 
nadruk ligt bij het oplossen van storingen in de hele breedte 
van onze klantenkring.

ERVAREN INDUSTRIËLE ELEKTROMONTEUR
Je bent verantwoordelijk voor de aanleg van industriële 
elektrotechnische installaties op zeer diverse projecten binnen 
onze klantenkring.

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen/tekenen van 
een project aan de hand van de toegeleverde gegevens.

HARDWARE ENGINEER
Je analyseert en ontwerpt zelfstandig elektrotechnische 
installaties en systemen binnen de industriële automatisering 
en machinebouw.

SOFTWARE ENGINEER
Als programmeur industriële automatisering definieer en 
ontwikkel je PLC besturingen en/of SCADA/HMI applicaties 
of overige softwarematige vraagstukken voor zowel 
procesautomatisering als machinebouw.
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