
 

Software /machinebouw Engineer  (DESSEL) 

We zijn een Desselse wereldspeler in de machinebouw voor de parketproductie. We zijn trots op onze 

unieke technologie en leveren kwaliteit tot in de kleinste puntjes. We zijn ambitieus en innovatie blijft 

ons triggeren om nieuwe ontwikkelingen te realiseren en onze klanten zo nog gelukkiger te maken. We 

zijn dan ook steeds op zoek naar talent.  

“ Let’s create your solutions together”  

Daarom zijn we op zoek naar jou, een gedreven, ambitieuze ingenieur die zich elke dag smijt binnen 

het team van ingenieurs en monteurs.  Om jezelf uit te dagen en binnen een zelf organiserend team 

technologie te ontwikkelen en bouwen. Een project van A tot Z mee uitwerken, opvolgen , software 

schrijven. Kortom , het is zweten en  zwoegen, overleggen en ten rade gaan bij je collega’s als je haar 

grijs dreigt te worden of neigt uit te vallen, veel groene naast af en toe een rood moment in je dag  om 

dan uiteindelijk…  het “tot leven brengen” en finetunen van de installatie, een TOPMOMENT!  

 

Waarom ben jij de juiste persoon? 

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

/master wiskunde 

• Je kan zelfstandig machinesoftware (PLC en motion) schrijven 

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

• Je bent een echte doorzetter en ziet oplossingen.  

• Je communiceert vlot en aangenaam, maar je kan ook goed luisteren om vervolgens de 

info te analyseren. 

• Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit, let op… een gezonde balans vinden we héél belangrijk! 

• Je hebt bij voorkeur minstens een eerste werkervaring. 

• Je hebt zin om je (verder) te verdiepen in deep learning, AI. 

 

Wat krijg je ervoor in de plaats? 

We durven gerust zeggen ‘véél’, want voor wat hoort wat.  

Wat denk je van een boeiende, veelzijdige en uitdagende functie binnen een gezond, dynamisch en 

collegiaal bedrijf waar oprechte aandacht is voor een gezonde work - life balance. Veel ruimte voor 

autonomie en opleiding en de kans om door te groeien naar expert in één of meerdere van jouw 

talenten.  Aantrekkelijke voorwaarden met extralegale voordelen maken het plaatje compleet. Je 

vertoeft levenslang in een technisch mekka      . 



Stuur ons meteen jouw sollicitatie!  

Denk je over het CSP-DNA te beschikken? Top!  

Laat van je horen via vacatures@csp-engineering.com . Je krijgt steeds een antwoord van ons. 

 Gaat dat allemaal niet vlug genoeg? Pak je telefoon en bel  014/37.77.52 en vraag naar Geert.  

We nemen de tijd om je vragen te beantwoorden. 

 

Wij kijken er alvast naar uit om je snel te ontmoeten! 
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