6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote, groeiende onderneming die internationaal actief is in het
ontwikkelen, produceren, assembleren en testen van machines. Onze organisatie wordt
gekenmerkt door een vlakke organisatiestructuur en een informele open bedrijfscultuur.

AUTOMATION ENGINEER
Jouw taken
•
Je bent verantwoordelijk voor de elektro-mechanische engineering van de machines (servo-technologie, pneumatica,
proces, safety ...) en ontwikkelt de automatisatie software
•
Je volgt en stuurt de opbouw en concepten van nieuwe machines van dichtbij
•
Je bent verantwoordelijk voor de opstart van nieuwe machines
•
Je analyseert storingen in de machines en lost deze op
•
Je voert mogelijke verbeteringen uit aan de machines
•
Je overlegt met de klant over mogelijke verbeteringen aan de machines
Jouw profiel
•
Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
•
Je hebt een dynamische persoonlijkheid en bent een echte teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken
•
Je denkt oplossingsgericht, bent leergierig, creatief en stressbestendig
•
Je bent communicatief sterk en praat vlot engels
•
Je hebt kennis van software programmatie in machinebouw: PLC-sturingen en programmatie (siemens e.a.), servo-motion
technologie, hmi, high end motion, process sturingen, opstarten van industriele netwerken, elektrische stuurkasten,
mechanisch en procesgedreven afstellingswerk
•
Je denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en binnen de afdeling en zoekt continu naar verbeterpunten.
Bovendien ben je sterk in het absorberen van nieuwe processen en concepten.
•
Ervaring in machinebouw is een troef
•
Je bent master industriele wetenschappen of electromechanica, electronica of gelijkwaardig door ervaring
•
Je bent bereid om buitenlandse verplaatsingen te doen
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.
INTERESSE?
•
Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com
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