VACATURE PROJECTINGENIEUR AUTOMATISERING
De Roeve Automation is een divisie van de groep De Roeve (www.deroeve.com) en is actief op gebied van
industriële automatisering. Onze divisie bouwt en onderhoudt applicaties voor proces- en machinesturingen.

De job:
-

Uitwerken van de ontwerpspecificatie voor de uit te voeren projecten.
Programmatie van PLC's, operatorpanels en SCADA-systemen.
Configuratie van motorregelingen (frequentieregelaars en servoregelingen).
Documenteren van de ontwikkelde toepassingen.
Indienstname van de machine of installatie.
Leveren van de nodige nazorg: opleiding klant, stand-by, depannage.
Beperkte elektrische werken naarmate de omstandigheden dit vereisen.
Ondersteunen van de assistent-projectingenieurs bij de uitvoering van hun taken.
Assisteren van de projectleider bij het maken van offertes.

Uw profiel:
-

Industrieel ingenieur elektromechanica, elektriciteit, elektronica.
Minstens 2 jaar werkzaam in het vakgebied.
U bent in staat tot zelfstandig werken maar vergeet niet dat u samen met uw collega's instaat voor de
totale dienstverlening.
U bent klantgericht en flexibel.
U houdt van afwisselend werk en verantwoordelijkheid.
Talenkennis: Nederlands, Frans (matig), Engels (goed).
U dient in het bezit te zijn van rijbewijs type B daar deze functie regelmatige verplaatsingen naar de klant
vereist.

Het aanbod:
Je komt terecht in een boeiende firma en een financieel gezond bedrijf in volle groei!
-

Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met:
Bedrijfswagen
Tankkaart
Hospitalisatieverzekering
Laptop
GSM met abonnement
ADV of extra verlofdagen
Glijdende werkuren
Een stabiele omgeving met een bedrijf in volle groei

Interesse?
Stuur uw cv met motivatiebrief naar : jobs@deroeve.com
De Roeve Automation
T.a.v. Jeroen Baert
Spieveldstraat 41, Ind. zone E17/3 – 9160 Lokeren
T 09 335 21 00
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