Absolem Engineers NV, gevestigd te Mechelen is op zoek naar

Een gedreven Automatisatie Ingenieur

The job

Doen wat je graag doet. Dat maakt gelukkig.

Ben jij iemand die houdt van variatie en uitdagingen?
Bij Absolem zal je ingezet worden op diverse projecten waar je je talent voor automatisatie volledig
kan benutten. Door het gebruik van PLC’s zal je instaan voor de automatisatie van onder andere
productieprocessen en prototypemachines. Het functioneel en technisch analyseren, programmeren,
inbedrijfstellen, documenteren en ondersteunen van dergelijke toepassingen geven je voldoening en
energie. Daarnaast onderhoud je het nodige contact met klanten en geef je ondersteuning waar nodig.
Met jouw expertise en talent iets in beweging kunnen zetten… Dat geeft je een kick!

Waarom jij?

Mensen maken het verschil. Dat is een feit.

Om de verdere groei van ons engineeringteam te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een ervaren,
gedreven Automatisatie Ingenieur. Kwaliteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid zijn de
kernwaarden die je elke dag met onze klanten wil delen.

Is dit jouw profiel?

De grootste kennis is zelfkennis.

•
•
•
•
•
•
•

Je denkt en werkt op Master-niveau ofwel via je opleiding ofwel via je werkervaring.
Je kan terugvallen op enkele relevante projectervaringen als Automatisatie Ingenieur.
Goede kennis van PLC programma’s (Siemens S5 of S7, Bachman, Beckhoff)
Je streeft steeds naar verbeteringen, hebt een passie voor automatisatie en durft
problemen aan te pakken.
Communicatief vlot in de omgang en graag samenwerken.
Consulting skills
Flexibel en positief ingesteld.
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Wat bieden wij jou?

Bij Absolem kan je jezelf zijn.

Groei en zelfontwikkeling

Het ingenieurschap en het ontwerpen vergt vakmanschap dat met de jaren groeit. Niet alleen dat telt!
Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling die tijdens de jaren evolueert is ook belangrijk. Daarom
bieden wij je graag een creatieve en stimulerende werkomgeving met afwisselende projecten waarin
je jouw expertise verder kan ontwikkelen. Wij willen ons dan ook graag persoonlijk engageren om jou
hierin ondersteuning te bieden met persoonlijke begeleiding en coaching, de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en kennis uit te wisselen met collega’s met jarenlange ervaring.
Financieel

Daarnaast besteden we ook aandacht aan duurzaamheid, door het werk op termijn aangenaam en
interessant te houden. Ook naar verloning toe. Bij jou in de buurt werken zal ook zorgen voor een
balans tussen werk en privé. Wat betekent dit concreet:
•

Een marktconform brutosalaris aangevuld met netto-vergoedingen.

•

Flex Income Plan

•

Volledige hospitalisatieverzekering met tandzorg en ambulante kosten.

•

Groepsverzekering volledig door Absolem gedekt.

•

Mogelijkheid tot een groene bedrijfswagen en/of bedrijfsfiets.

•

Persoonlijk opleidingsplan zowel op technisch vlak als rond zelfontwikkeling.

Ben jij de juiste persoon voor deze job?

Dan zal jij het verschil maken.

We kijken ernaar uit om je te leren kennen.
talent@absolem.be – met vermelding: Automatisatie Ingenieur

Nog vragen? Frank staat je graag te woord. – 015/29 42 43
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