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bij TARKA-SYSTEMS

TARKA-SYSTEMS
Denk je niet in hokjes en sta je open voor
technische uitdagingen die je zelf van begin tot
eind kunt opbouwen, testen en overdragen aan
de klant, dan ben je bij TARKA-SYSTEMS aan het
juiste adres. Opties voor vakantiewerk of meer.

De technische werkzaamheden zijn o.a:
 Het uitzoeken en testen van sensoren
 Instellen van sensoren (software)
 Bekabeling (solderen / aansluiten e.d.)
 Samenbouw van systemen
(hardware en software)
 Programmeren (software) van logger

TARKA-SYSTEMS ontwikkelt, bouwt en levert
sensoren en monitoring systemen voor
verschillende markten zoals:
 OFFSHORE
 MARITIEM
 BERGING
 DUIKEN
De basis van alle systemen is dat TARKA een
oplossing biedt voor de klant door de informatie
van sensoren op een duidelijk en klant-specifieke
manier te tonen.

WENSEN / EISEN
Zijn de volgende termen niet vreemd voor je, of
ben je zo gedreven om de technische kant te
leren dan ligt er een uitdaging bij TARKASYSTEMS.
Algemeen:
 Out-of-the-box denken
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
 Bereid om op vreemde tijden/locaties te
willen werken
 Reizen zien als een uitdaging
 Probleem oplossend denken

Los van de technische kant van de projecten is
het regelmatig nodig om op locatie de systemen
te testen/installeren waardoor het ontwikkelde
systeem direct getoond wordt aan de klant.

www.tarka-systems.nl

Technisch
 Seriële communicatie: RS232, RS422,
Rs484
 Bus-systemen, modbus etc
 Programmeren in C, of andere taal
 Twee rechter handen
 Handig met kabels, solderen en
montage
 Handig met computers en
programmeren (software)
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VOORBEELD PROJECTEN
Duikdiepte-meetsysteem

Wordt gebruikt door duikbedrijven bij grote
bouwwerken in Nederland en België.
Sensoren geïnstalleerd voor berging in Chili.

Installatie van
monitoring
systeem in China

Het meten
transporten

van

bewegingen

tijdens

grote

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de
oplossingen die TARKA de laatste 10 jaar voor
klanten heeft gemaakt.
MEER INFO
Voor meer info: www.tarka-systems.nl

Software schrijven voor het loggen en weergeven
van de data van sensoren.

Bij DOCUMENTATION staan documenten die
meer info geven over TARKA-SYSTEMS. Meer
details over de projecten en monitoring
systemen die al eerder geleverd zijn.
Henry Wijgerse
Bel gerust voor meer info: 06 51986597

www.tarka-systems.nl
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