
 

Field Automation Engineer (M/V) (DESSEL) 

Locatie: 

Europa, in de toekomst Noord Amerika en Canada 

Functie: 

Je staat in voor het op punt stellen van nieuw geassembleerde machines en de inbedrijfstelling van de 

machines bij de klant. 

Je geeft on-site opleiding aan de gebruikers en je biedt ondersteuning in geval van vragen en/of problemen. 

Zo zorg je voor goed geïnformeerde klanten die probleemloos met onze installaties kunnen werken. 

Zodra je voldoende bent opgeleid en ingewerkt, zal je als “Field Automation engineer” meedraaien in een 

beurtrolsysteem waarin je afwisselend ofwel support geeft vanuit België ofwel “on-site” support bij klanten in 

het buitenland. De verplaatsingen voor een inbedrijfstelling bij de klant duren gemiddeld 5 werkdagen en vinden 

plaats tijdens de werkweek, zodat de weekends praktisch altijd vrij blijven.(gemiddeld 1 opdracht in het 

buitenland per maand). 

Profiel  

Je hebt een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica, Elektronica of een diploma Bachelor 

Elektromechanica op zak. 

Je bent stressbestendig, leergierig en je gaat gestructureerd te werk. 

Je bent ambitieus, je bent sterk op vlak van mechanica, elektriciteit en PLC. 

Technische vraagstukken oplossen is jouw passie. Je bent een echte doorzetter en problem solver. 

Je communiceert vlot en aangenaam, maar je kan ook goed luisteren om vervolgens de info te analyseren.  Je 

bent klantgericht en voldoende assertief. 

Je spreekt vlot Engels en Frans.  Basiskennis van Duits is een pluspunt. 

Je hebt geen strikte 9-to-5 mentaliteit en je komt graag in contact met mensen in verschillende culturen.  

Je hebt bij voorkeur minstens een eerste werkervaring.  

Aanbod: 

Je komt terecht in een dynamisch, jong en gedreven team in de boeiende en innovatieve omgeving van een 

groeibedrijf. 

Je komt in contact met een breed spectrum van technische disciplines op een high level niveau. 

Je hebt veel variatie in contacten met klanten, nationaal en internationaal. 

Je krijgt een competitief salaris met extralegale voordelen, bedrijfswagen en alle nodige tools en opleidingen 

om jouw functie waar te maken. 

Door onze centrale ligging in de Kempen behoren files tot de verleden tijd! 


