BLOG
Challenge yourself at ICT Group

SARAH’S UITDAGING:

Oude en nieuwe installaties
met elkaar laten communiceren,
dat is voor mij de uitdaging in
Industriële Automatisering

Sarah Stinissen, Junior Control Engineer, ICT Belgium

Sarah’s vader heeft haar al jong laten kennismaken met de wereld van
techniek. Eerst computers en software en later kwam daar de analoge
elektronica bij. Na haar opleiding is Sarah direct het programmeerwerk
ingerold. Maar ze heeft altijd geweten dat haar werkelijke interesse veel
breder ligt bij vooral ook de techniek en de hardware. De keuze voor ICT
Group was snel gemaakt met in het vooruitzicht dat ze zich verder zou
mogen bekwamen op het gebied van Industriële Automatisering. “Ik werk
nu gedetacheerd op een project in de zware industrie, een papierfabriek
waar vanaf de ruwe vezel allerlei hoogwaardige karton- en papierproducten
worden gemaakt. Hier doe ik ervaring op met automatiseringen van
elektromechanica, motoren en hydraulica, maar ook de fijne elektronica,
regeltechniek, de PLC’s, HMI’s, SCADA, en ik mag van alles proeven. Al in het
sollicitatiegesprek werd direct mijn leergierigheid geprikkeld en dat gaf voor
mij de doorslag. Ik mag hier leren en doorgroeien.”
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Nederlands bedrijf

“Ik heb een goede dag gehad als ik bij een storing

ICT Belgium is in 2017 opgericht om de bedrijfs- en

word geroepen en we kunnen het snel weer oplossen.
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Het liefst zonder de productie stil te leggen. Voor mij
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is dat een goede ervaring want ik leer hiervan hoe ik
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de kalmte moet bewaren als tien mensen tegelijk iets
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komen melden. Zonder het hoofd koel te houden, wordt
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niks opgelost en ik heb geleerd dat een beetje humor
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kan helpen om de boel vlot te trekken.” Een grote
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uitdaging daarbij is dat moderne programmeertalen zoals

sommige mensen prettig vanwege de duidelijke

TiaPortal moeten samenwerken met legacy code zoals

verhoudingen. Maar ik ben inmiddels gewend aan de

Step7 en zelfs Step5. “Ik zie waar het vandaan komt

Nederlandse manier van werken en ik zie daar juist

en tegelijkertijd waar het naartoe moet groeien qua

de voordelen van. Iedereen is heel bereikbaar, ook het

automatisering. Een modern systeem neerzetten is niet

management is makkelijk benaderbaar. Men vindt het

altijd eenvoudig want in zo’n grote fabriek moeten alle

hier belangrijk dat je het beste uit jezelf kunt halen en

installaties met elkaar kunnen communiceren. Dat vind ik

vanuit de Nederlandse coachingscultuur worden we

een heel interessant traject.”

gestimuleerd om te blijven leren en door te groeien
naar een volgend niveau. Dus niet van ‘dit is het, ga

Vrouw in de techniek

het maar doen’ maar er wordt echt gekeken naar wat

Gelukkig werken steeds meer vrouwen in de techniek,

bij iemand past en welke interesses iemand heeft. Ook

maar in de praktijk is de verdeling nog niet helemaal

een complimentje is heel normaal. Als een project goed

gelijk. “Ik kom steeds meer vrouwen in allerlei functies

loopt of de klant tevreden is, dan wordt dat gewoon

tegen, niet alleen in administratieve banen maar ook

gezegd. Daardoor heb ik nog meer plezier in mijn

in de techniek. Voor mezelf heb ik er nooit zo bij stil
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gestaan omdat ik van jongs af aan meestal het enige
meisje was dat in techniek geïnteresseerd was. Na een

Storingsdienst

tijdje valt dat ook weg, collega’s willen gewoon weten

Sarah helpt nu om een volledig machinepark in de

wat ik kan bijdragen en of ze iets aan me hebben. Maar

papierfabriek op te bouwen. “Mijn rol is om alle kennis

dat willen ze van alle nieuwe collega’s weten. Ik voel me

te verzamelen over wat er staat en over de verschillende

vrij om mijn ideeën te opperen als ik zie dat iets beter kan

leveranciers, te documenteren hoe alles werkt en hoe

en dat wordt altijd serieus genomen. Ik ben blij met het

de machines onderling samenwerken, van het vezels

perspectief en de kansen die ik hier krijg.”

schikken tot het papier oprollen. Ik moet vastleggen
wat voor soort storingen zich kunnen voordoen, hoe
storingen te herkennen zijn, hoe de juiste diagnose te
stellen, en hoe storingen moeten worden opgelost.”
Sarah draait momenteel veel mee in de storingsdienst.

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën
en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging als bijvoorbeeld developer,
architect of engineer? Kijk op
www.werkenbijict.nl
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