
 

Junior Project Engineer Automation & Motion Control 

Functie 

Als project engineer ben je samen met je collega's de spilfiguur tussen de klanten, 
leverancier en de verkoopafdeling. Je maakt deel uit van het groeiend technisch team ( 4 
medewerkers) actief in research, applicatieontwikkeling, testen en ondersteuning voor 
projecten en toepassingen van motion control bij verschillende machinebouwers.   
 
Je taken hierbij zijn:  
 

• Je adviseert klanten over de toepassingsmogelijkheden van de producten en zoekt 
steeds naar de oplossingen met de grootste toegevoegde waarde voor de klant. 

• In samenspraak met de productspecialisten van Electric Schneider in Duitsland en de 
collega's van de verkoopafdeling werk je de detailengineering uit en sta je in voor 
de softwareprogrammatie. 

• Je implementeert de oplossing bij de klant, volgt eventuele problemen op en neemt 
de nazorg voor uw rekening. 

• Na implementatie van de projecten, geef je technische ondersteuning aan de 
klanten. 

• Je werkt samen met je collega’s de verdere uitbouw en standaardisatie van software 
bibliotheken en onderzoekt nieuwe mogelijkheden met bestaande en nieuwe 
producten met bijhorende testing en documentering. 

• Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het training center en geeft ook zelf 
trainingen aan klanten.  

• Je rapporteert aan de General Manager. 



 

 www.elekti.be 
 

Profiel 

• Je bent afgestudeerd als bachelor of industrieel ingenieur elektromechanica, 
mechatronica of automatisatie of u beschikt over gelijkwaardige kennis door ervaring. 

• Een eerste ervaring als software engineer of programmeur is een voordeel maar 
geen must. 

• Mechanica, servomotoren, aandrijvingen, PID filters, robotica, PLC programmatie 
en automatisatie zijn uw passie. 

• Je spreekt en communiceert vlot in het Nederlands, Engels en Frans. 
• Persoonlijkheid: teamspeler , stressbestendig, klantgericht, analytisch en nauwkeurig. 

Probleemoplossend en out of the box denken is uw sterkte. 

Aanbod 

• Een uitdagende job met variatie en verantwoordelijkheid. Je werkt zelfstandigheid, 
en een intensieve samenwerking binnen het team en met de klanten. 

• Je komt regelmatig on-site bij klanten (50%) 
• Een mooie verloning met extra legale voordelen (inclusief bedrijfswagen) 

 
Plaats van tewerkstelling: 9920 Lovendegem 


