
Automation Engineer 

Locatie: Regio Gent 

 

 

Verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor de automatisatie en opstart van de geïnstalleerde systemen bij de 
klanten verspreid over Europa.  

• Hierbij bereid je het project voor in het hoofdkantoor: configureren, programmeren van project 
specifieke functies en processen, testen van de software.  

• Bij de klant ter plaatse, laad je het programma op, voer je kalibraties uit, doe je een fine-tuning van 
de software en geef je training aan de gebruikers.  

• Gemiddeld reis je 30% van je tijd en ben je 70% binnen ter voorbereiding van je projecten. Eén 
opstart van een project duurt gemiddeld 1 week en je wordt hierbij ook ondersteund door de 
Mechanical engineer. 

• Je rekening met budgetbewaking en levertijden. Kwaliteitsopvolging en klanttevredenheid 
garanderen maken ook deel uit van het takenpakket. 

• Je verleent assistentie op vlak van Service na verkoop, tele-support in jouw kennisdomein 
‘automatisatie’, waarbij je één maal om de 6 weken overdag permanentie verzorgt naar de klanten 
en aansluitend in die week na de werkuren. 

• Je werkt nauw samen met de collega’s van de Engineering afdeling, waar je op termijn een rol kan 
spelen in fundamentele ontwikkelingen. 

 

Profiel 

• Je bent in het bezit van een Bachelor of Master bij voorkeur in de richting Elektromechanica of 
Automatisatie of dergelijk. 

• Op geregelde tijdstippen in Europa te reizen schrikt jou niet af. 

• Je hebt bij voorkeur een eerste relevante ervaring in PLC-programmatie, batch-applicaties of 
visualisatiesystemen. 

• Je werkt graag samen in team en ook graag autonoom, je drukt je goed uit in het Nederlands, Engels 
en Frans. 

• Je werkt graag klantgericht, bent analytisch ingesteld en hebt een sterke zin voor initiatief. Door 
jouw creativiteit en flexibiliteit sta je open voor vernieuwing en verbetering. 

 

Aanbod 

• Een vast contract via ACE 

• Marktconform loon, met tal van netto en extralegale voordelen 

• Doorgroeimogelijkheden, brede waaier van projecten, dynamisch en steeds groeiend bedrijf 


