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www.sumismart.com 

één van de meest ervaren integrator-bedrijven inzake automatisering van tertiaire gebouwen in België.  Veel bekende grote 
stations, parlementsgebouwen, overheidsadministraties, grote industriegebouwen, hotels, scholen, sportcentra, zwembaden 
en concertgebouwen functioneren duurzamer dankzij de bijdrage van het Sumi-team, een fusie van de vroegere Elektromat 
en DOMOTIC.LOUNGE teams. Sumi is een one-stop aanspreekpunt voor grote en kleine technische installatiebedrijven en 
voor publieke en private beheerders van tertiaire gebouwen. Zij kunnen er zowel terecht voor de componenten als voor de 
engineering, programmering, indienststelling en na verkoopservice. Dankzij de eigen R&D activiteiten worden 
gebruiksvriendelijke multisite oplossingen aangeboden aan specifieke niches. Zo kunnen toonaangevende retailers 

honderden vestigingen  technisch opvolgen en aansturen  via onze baanbrekende tool : zie www.shopcontroller.be 

Om ons SHOPCONTROLLER-team te versterken zoeken wij meer dan één 

PLC-programmeur voor Building Automation in Retail 
Programming, Configuration, Service 

 
 
Functieomschrijving 

Je taak spitst zich vooral toe op het opstarten van onze Shopcontroller in supermarkten en winkels door het 
programmeren en parametreren  van de PLC’s voor lokale automatisering, en deze verbinden met ons 
Shopcontroller Cloud Platform.  

Je werkt zowel op kantoor als op werven en in bestaande gebouwen.  

Algemene competenties : 
- Polyvalente en flexibele persoonlijkheid.  
- Programmeren zit in je bloed, gebouwen intelligentie boeit je mateloos. 
- Efficiënt in communicatie, intern en extern.  
- Goed inzicht in het functioneren hoe een complexe technische installatie tot stand komt. 
- Je bent klaar om productiviteitstargets te respecteren, foutmarges te bewaken, en om problem solving als een 

uitdaging en niet als een probleem op zichzelf te zien. 
- Je hebt een flexibele KMO-spirit. 

 
Kennis 

- Bachelor niveau (of gelijkwaardig door ervaring) in de automatisering, IT, regeltechniek, HVAC, elektrotechniek, 
elektro-mechanica, elektronica. 

- Kennis van algemene elektriciteit & IT. 
- Kennis en ervaring van programmatie van PLC en Linux commando’s.  
- Codesys (programming interface voor Schneider Electric, Wago, Beckhoff, Festo, …) is een plus. 
- Ervaring met communicatie protocollen als Modbus RTU, Modbus IP, MQTT, … is een plus. 
- Kennis van automatisering van HVAC, Cooling, Licht is een plus.  
- Wij zoeken geen perfect witte merel, maar iemand die niet bang is om bovenstaande domeinen verder te 

ontdekken en zich erin te bekwamen. Op die manier wordt je een sterke schakel in ons team.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Interessante vergoeding. Bedrijfswagen. Aantrekkelijke extra-legale voordelen. Wederzijdse flexibiliteit. Hyperprofessioneel 
maar tof team. Stuur uw cv meteen naar stef@sumismart.com  

mailto:stef@sumismart.com

