
 

Vacature:  

Application (DCS) Engineer 

 

Wie zijn wij: 

Al meer dan 20 jaar levert Reditech oplossingen aan bedrijven in de fabrieks-, proces- en logistieke 

automatisering. Van elektrische engineering, automatiseringsoplossingen tot volledige 

Manufacturing Execution Systemen gekoppeld aan het ERP-pakket. Dankzij onze 

merkonafhankelijkheid kunnen we probleemloos systemen van verschillende leveranciers 

integreren, waardoor we de sterktes van deze systemen combineren ten voordele van de klant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de voorbije 20 jaar heeft Reditech een grote hoeveelheid kennis en know-how opgedaan, wat ons 
in staat stelt om onze klanten een 360° aanpak te bieden. 

 
Met kantoren wereldwijd is ons team in staat om klanten on-site bij te staan en nieuwe 
internationale projecten perfect te ondersteunen. 
 
 



 
Ben je op zoek naar een job met uitdaging in de industriële sector, waarbij geen enkele dag hetzelfde 

is? Check? Je wil in aanraking komen met verschillende klanten en projecten? Dubbelcheck? Dan 

moet je zeker verder lezen, wie weet ben jij wel de persoon die we zoeken om ons DCS team te 

versterken! 

 

Wat doe je als part of the team? 

✓ Je staat in voor de programmatie en inbedrijfname van merkonafhankelijke DCS-systemen in de 

procesindustrie 

✓ De teamplayer komt extra in jou naar boven als je nauw samenwerkt met onze E&I en MES 

afdeling voor een project 

✓ Je haalt voldoening uit het debuggen en effciënter maken/aanpassen van bestaande installaties 

✓ Je wordt betrokken bij turnkey projects, standarisaties en revamping projects 

✓ Met je analytische mindset is het geen probleem om mee te werken aan netwerktopologie 

✓ Je honger naar afwisseling wordt gestild door je betrokkenheid bij de programmatie, 

inbedrijfname én service van verschillende automatiseringsprojecten 

 
 

Wie zoeken wij? 

✓ Iemand met goesting om er in te vliegen én die wil deel uitmaken van een dynamische groeiende 

organisatie.  

✓ Wat vinden we nog belangrijk? Dat je een plantrekker en betrouwbaar bent met de nodige dosis 

doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. Breng je ook nog wat humor mee? Perfect, 

want op kantoor wordt er naast hard werken ook hard gelachen. 

✓ Vind je het geen probleem om regelmatig onsite te zijn bij de klant? Top. Als je af en toe in het 

buitenland wil werken behoort dat ook tot de mogelijkeden. 

✓ Wat breng je verder nog mee? Een bachelor/master diploma in een industriële richting en een 

zeer goede kennis van het Nederlands en Engels. 

✓ Ervaring met DCS-systemen (Siemens, Ivensys, Yokogawa, Emerson,..) 

 
Wat kan je van ons verwachten? 

✓ Een uitdagende functie met veel variatie 

✓ De kans om zelfstandig te werken 

✓ Een leerrijke omgeving waar kennisdeling wordt gestimuleerd 

✓ Een groep toffe collega’s die er samen voor gaan 

✓ Open communicatie waar iedereen direct aanspreekbaar is 

✓ Een aantrekkelijkloonspakket met onder andere een bedrijfswagen, 32 dagen vakantie, flexibele 

uren,... 

 
 


