
 

Automation Engineer 

Functie 

Je bent verantwoordelijk voor de automatisatie en opstart van de geïnstalleerde opslag-, 
transport en doseersystemen bij de klanten verspreid over Europa. Hierbij bereid je het 
project voor in Nazareth: configureren, programmeren van project specifieke functies en 
processen, testen van je software. 
 

• Bij de klant laad je het programma op, voer je kalibraties uit/ doe je een finetuning 
van de software en geef je training aan de gebruikers. 

• Je werkt nauw samen met de collega's van de Engineering afdeling. Je rapporteert 
aan de verantwoordelijke Engineering & Projects. 

• Gemiddeld reis je 30% van je tijd en werk je 70% binnen ter voorbereiding van je 
projecten.  

• Je houdt rekening met budgetbewaking, respect voor levertijden, het doorvoeren van 
efficiëntieverbeteringen, kwaliteitsopvolging en klantentevredenheid. 

Profiel 

• Je bent in het bezit van een technisch diploma op Bachelor of Master niveau bij 
voorkeur in de richting Elektromechanica, Automatisatie of aanverwanten. 

• Je bent iemand die ervan houdt om geregeld in Europa te reizen. 
• Je hebt bij voorkeur een eerste relevante ervaring in PLC-programmatie/ batch-

applicaties of visualisatiesystemen. Je hebt hierbij een sterke affiniteit met object 
georiënteerd programmeren en je denkt voortdurend in termen van standaardisatie. 

• Je drukt je goed uit in het Nederlands, Engels en Frans. 
• Persoonlijkheid: je werkt graag in team, autonoom, klantgericht, analytisch, sterke zin 

voor initiatief, creatief, flexibel en innovatief. 



 

 www.elekti.be 
 

Aanbod 

• Je krijgt de mogelijkheid om met jouw expertise mee te helpen aan het realiseren 
van kwaliteitsprojecten voor de klanten gelokaliseerd over voornamelijk Europa. 

• Je komt terecht in een professionele omgeving waarbij je in eerste instantie kan 
terugvallen op de knowhow en de jarenlange ervaring van jouw enthousiaste 
collega's. 

• Wij bieden een competitief salarispakket, met een aantal extralegale voordelen, in lijn 
met je toegevoegde waarde en potentieel. 

 
Plaats van tewerkstelling: 9810 Nazareth 


