
 

Engineer Mechatronica  (M/V) (DESSEL) 

Doelstellingen van de functie: 

Binnen het team realisaties ontwerpen van nieuwe technische oplossingen, verbeteren van bestaande 

machines en technieken, op punt stellen van nieuw geassembleerde machines en de inbedrijfstelling van de 

machines bij de klant. Service en onderhoud vanop opstand zowel als ter plaatse. Je bent verantwoordelijk 

voor een project van begin tot einde, jij bent het eerste aanspreekpunt. 

Na een grondige opleiding, werk je in een beurtrolsysteem waarin je projecten krijgt toegewezen. 

Zo mag je +/- 6 buitenlandse verplaatsingen per jaar verwachten. De verplaatsingen voor een inbedrijfstelling bij 

de klant duren gemiddeld 5 werkdagen en vinden plaats tijdens de werkweek, zodat de weekends vrij blijven. 

Service geef je vanuit België of “on-site” bij klanten in het buitenland. 

 

Verantwoordelijkheden en taken  

Verantwoordelijkheid 1: mechanisch / elektrisch ontwerpen van technische  oplossingen ( ± 30 %)  

Taken:  

• Nieuwe technische oplossingen mechanisch ontwerpen. 

• Bestaande machinestructuren aanpassen of doorontwikkelen volgens specifieke projectvereisten. 

• Op punt stellen van technische tekeningen en op punt stellen van werkvoorschriften/ specificaties 

voor het uitbesteden van de aanmaak van onderdelen. 

• Elektrische ontwerp van installaties of bestaande ontwerpen aanpassen volgens specifieke 

projectvereisten. 

• Opstellen van de materialenbehoeftenlijsten (bill of material). 

• Meedenken en ideeën aanreiken om de elektrische en mechanische montage van de machines 

efficiënter te kunnen uitvoeren.  

• Permanent alert zijn (kansen opsporen) om de productiekosten te kunnen drukken.  

 

Verantwoordelijkheid 2: ontwerpen / aanpassen van besturingssoftware ( ± 10 %))  

Taken:  

• Ontwerpen van nieuwe besturingssoftware. 

• Aanpassen / doorontwikkelen van bestaande besturingssoftware 

• Documenteren van software volgens de interne voorschriften. 

 

Verantwoordelijkheid 3: Van opstart tot levering  ( ± 15 %) 

Taken:  

• De subassemblages/units samenvoegen tot één installatie (in de demo-hal van CSP). 

• Mogelijke fouten opsporen en  structureel oplossen. 

• Alle softwares opladen en eindtesten uitvoeren op gemonteerde machines of delen ervan. 

• Afwerken van de gebruikershandleiding en het technisch dossier. 

• Je bent bij voorkeur aanwezig bij de demo/acceptatie door de klant. 

• Meehelpen aan de de-montage van de installatie voor het transport van de volledige installatie naar 

de klant. 



 

        Verantwoordelijkheid 4 : indienststelling bij de klant, opleiding operatoren  ( ± 15 %)) 

        Taken: 

• Je gaat (met een collega-technieker) naar de klant om de installatie ter plaatse op te bouwen, 

proefdraaien. (enkele keren per jaar) 

• Je verzorgt de opleiding van de operatoren die de machine zullen bedienen.  

• Je neemt duidelijk de leiding van de activiteiten bij de klant in handen. 

• Je doorloopt met de technische medewerkers van de klant de diverse onderhoudstaken , elektrische 

schema’s en de belangrijkste aandachtspunten.  

 

        Verantwoordelijkheid 5 : serviceverlening en gespecialiseerde check-ups   ( ± 15 %) 

        Taken: 

• Je leert diagnose te stellen via internet voor machines in binnen- en buitenland.  

• Je voert interventies uit zodat de installaties terug optimaal werken.  

• Je voert jaarlijkse check-ups aan enkele installaties uit, nazicht door de specialist. 

 

Verantwoordelijkheid 6: communicatie met de klanten: 

Taken: 

• Na een interventie treedt je op als spreekbuis van de klant .  

• Je bent aanwezig bij de “ Factory Acceptance” bij CSP en maakt kennis met de klant.  

• Bij interventies bij de klant geef je  antwoord op technische vragen. 

 

      Diverse taken: ( ± 15 %) 

 

Profiel  

� Je hebt een diploma industrieel of burgerlijk  ingenieur mechatronica  /  elektromechanica / 

elektronica op zak of je hebt een bachelordiploma elektromechanica / elektronica en getuigt van een 

redeneervermogen op ingenieursniveau. 

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

� Je bent een echte doorzetter en problem solver. Je bent dan ook sterk op vlak van mechanica, 

elektriciteit en PLC. 

� Je hebt kennis van C++ , 3D – Inventor en een elektrisch tekenpakket SEE-Electrical. 

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

analyseren. 

� Je spreekt vlot Engels en kan je goed behelpen in het Frans.  Basiskennis van Duits is een pluspunt. 

� Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit.  

� 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 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! 

 

 


