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0801 Projectleider Integration 
machinebouw │vast│Barneveld  

 
Functie 
Geeft projectmatig leiding aan mechanische, elektro- en besturingtechnische engineers. Is 
verantwoordelijk voor de technische uitwerking van complete machinelijnen en de integratie 
van alle componenten tot een efficient werkend systeem. Een sterk sturende rol op 
techniek, planning en voortgang, kwaliteit van complexe projecten. 

 
Onze opdrachtgever 
Onze opdrachtgever, Moba, is al 65 jaar een van de meest toonaangevende producenten 
van eiersorteer-, verpakkings- en processing machines ter wereld. Zij zijn wereldmarktleider 
op het gebied van sorteren- en verpakken. Moba dankt haar sterke positie aan de zeer 
geavanceerde machines met veel eigen ontwikkelingen. Moba past de nieuwste technieken 
toe en stelt de klant centraal. Moba heeft haar hoofdkantoor in Barneveld en vestigingen in 
USA, China, Japan, Maleisie, UK en Duitsland.  
 
Kerntaken 

 Geeft projectmatig leiding aan engineers tijdens de engineerings- en testfase.  
 Ondersteunt de sales bij het onderzoeken en vertalen van de klantvraag naar een 

geintegreerd systeemontwerp. Je baseert deze op de bestaande Moba techniek, 
aangevuld met nieuw te ontwikkelen functionaliteiten en apparatuur van derden.  

 Evalueert het systeemontwerp en maakt een risicoanalyse. Komt op basis hiervan 
met voorstellen om de risico’s te beheersen. 

 Onderzoekt technische alternatieve oplossingen en maakt keuzes.  
 Opzetten en uitvoeren van testen van subcomponenten vanuit eigen ontwerp of 

geleverd door derden. Uitvoeren van Factory Acceptance Test. 
 Het vastleggen en documenteren van het systeemontwerp. 
 Leveranciers beoordelen op kwaliteit en kosten. 
 Neemt deel aan stuurgroepen voor nieuwe product ontwikkeling. 

 
Profiel 

 Hbo of Academisch werk- en denkniveau. 
 Kritisch, oplossend vermogen, creatief, overtuigingskracht, organisatie sensitief. 
 Kennis en ervaring met het leiden van systeem integratie projecten. Gezien de aard 

van de projecten is ervaring met industriele PC en PLC systemen binnen de 
machinebouw een pre.  

 Kennis en ervaring met het opstellen van testprotocollen. 
 Kennis van moderne aandrijf- en besturingssystemen.  
 Begrip van moderne programmeer talen zoals C, C++, C# en PLC techniek. 
 Mondeling en schriftelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal.  
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Aanbod 
Moba biedt een aanstelling bij een zeer succesvolle en financieel gezonde organisatie met 
ongeveer 600 medewerkers. Er is veel ruimte voor eigen initiatief in een organisatie die 
continu in ontwikkeling is. Moba biedt een uitstekend salaris en hanteert de Metalektro cao. 
Het betreft een fulltime functie. 

 
Solliciteren of meer informatie?  
Ivo Merkx:  +31 6 57 57 38 59  ivo.merkx@pallaspeople.com 
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