6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in het ontwikkelen en maken van machines op maat. We verbinden mensen & technologie en streven ernaar om
het hoogste niveau van innovatie & kwaliteit aan onze klanten aan te bieden. We hebben een oog voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige uitdagingen
willen aangaan. Specifiek zijn we nu op zoek naar een:

AUTOMATION ENGINEER
Jouw opdracht
•

Je bent verantwoordelijk voor de elektro-mechanische engineering (servo-technologie, proces, safety,...) en de ontwikkeling van automatisatie software van machines.

•

Samen met een multidisciplinair team werk je mee aan nieuwe & innovatieve ideeën en ontwerpen om aan onze klanten de beste oplossing op maat te kunnen bieden.

•

Je maakt functionele analyses van het project.

•

Tijdens de opbouw en opstart van nieuwe machines volg jij van dichtbij mee op en stuurt bij waar nodig.

•

Je analyseert storingen in onze machines en lost deze op. Stressbestendigheid & flexibiliteit om buitenlandse verplaatsingen te doen gaan hiermee gepaard.

•

Je formuleert voorstellen tot verbetering aan de machines en in overleg met de klant realiseer je deze.

Wie ben je
•

Je combineert een Master Elektromechanica (specialisatie automatisering) of elektronica met een eerste werkervaring in een soortgelijke rol in een industriële omgeving. Ervaring in
machinebouw is een troef.

•

Je hebt een ruime kennis van software programmatie in machinebouw: PLC, HMI, high-end motion, process-sturingen, opstarten van industriële netwerken, elektrische stuurkasten,
mechanisch & process gedreven afstellingswerk.

•

Als dynamische persoonlijkheid ben je communicatief vlot en heb je een zeer goede kennis van het Nederlands en Engels .

•

Je beschikt over een gezonde dosis teamspirit en bent gemotiveerd om samen met je collega’s de vooropgestelde deadlines te behalen.

•

Jouw mechatronische aanpak wordt getypeerd door oplossingsgerichtheid, gedrevenheid en een hands-on attitude.

•

Je denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en afdeling en zoekt continu naar verbeterpunten. Bovendien ben je sterk in het absorberen van nieuwe processen en concepten.

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht en dynamisch team.
Een meer dan correcte verloning, aangevuld met de juiste extralegale voordelen, vinden we terecht.
Een filevrije werkomgeving lijkt ons een extra troef.
Interesse? Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com

