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Stage Batenburg IAS Industrial Automation 
 
Studeer jij HBO Technische Informatica of een soortgelijke opleiding en ben je op zoek naar een leuke 
en interessante stageopdracht in de omgeving van Breda? Neem dan eens contact op met Batenburg 
IAS Industrial Automation uit Zundert. De afgelopen jaren hebben wij al meerdere stagiaires en 
afstudeerders binnen ons bedrijf mogen ontvangen.  
 
Wij zijn een innovatieve onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en implementeren van 
automatiseringssystemen voor de industrie en infratechniek. We richten ons daarbij op de 
procesbesturingssystemen van voornamelijk ABB en Siemens. Bedrijven als CitroSuco, Douwe Egberts, 
Inbev, Milcobel, Friesland Campina, Coca Cola, Kerry Bio-Science, Sime Darby Unimills, Suikerunie en 
verschillende waterschappen mogen we inmiddels tot onze klantenkring rekenen. 
 
Voor de periode van september 2023 tot en met januari 2024 zijn wij op zoek naar een stagiair voor de 
onderstaande opdracht: 
 

Ontwikkeling Smart Industry Android App 
 

Probleemstelling 
Steeds meer operators en monteurs hebben tegenwoordig een smartphone op zak. Bij Batenburg IAS 
doen we echter nog maar weinig met deze smartphones, terwijl ze ook in de procesindustrie zeker 
toepasbaar kunnen zijn. We willen daarom een Android applicatie ontwikkelen die live data van een 
fabriek kan laten zien. Deze data moet specifiek voor bepaalde delen van de fabriek zijn en te linken zijn 
via een QR code. Als we bijvoorbeeld een QR code op een tank plakken dan moet deze met de 
smartphone te scannen zijn waarna op de telefoon live data van de tank getoond kan worden.  
 
Om dit te realiseren hebben wij een testopstelling beschikbaar die live data kan genereren. Deze Smart 
Factory testopstelling beschikt al over een HMI applicatie waaruit informatie gehaald kan worden.  
 
We zijn op zoek naar een gedreven stagiair die het leuk vindt om in de industriële automatisering actief 
te zijn en die het leuk vindt om data koppelingen te bouwen en android apps te ontwikkelen.  
 
Doelstelling 
De stagiair doorloopt tijdens zijn stage in ieder geval de volgende stappen: 

1. Onderzoek mogelijkheden data koppelingen vanuit ABB System 800xA; 
2. Onderzoek eisen vanuit Batenburg IAS; 
3. Onderzoek mogelijkheden Android applicatie en data koppelingen; 
4. Ontwerp maken data communicatie en Android applicatie; 
5. Realisatie van de Android applicatie; 
6. Oplevering Android applicatie met demo en advies richting Batenburg IAS; 
 

Jouw bagage 
1. Ambities op het gebied van procesautomatisering 
2. Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
3. En natuurlijk leergierig! 

 
Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV en motivatie op naar maurice.hoogers@batenburg.nl.  
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