Electrical Engineer
DB-engineering
De hoofdzaak van DB-engineering bestaat uit het automatiseren van verschillende projecten voor
verscheidene klanten en dat wereldwijd verspreid. DB-engineering neemt veel uitdagingen aan en
dat betekent ook dat we met DB-engineering aan het groeien zijn. Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde electrical engineer om ons team te versterken.

Job omschrijving
Als electrical engineer (ontwerper van elektrische schema’s) ben je verantwoordelijk voor het
uitdenken van elektrische installaties en PLC sturingen. Naast het uitdenken van de installaties
moeten er ook schema’s getekend worden van de elektrische kasten en dat in EPLAN P8. Uiteraard
moet er bij het ontwerp ook altijd aan prijs/kwaliteit gedacht worden. Op verplaatsing gaan om je
projecten te begeleiden is naast het tekenen een van je hoofdactiviteiten, zowel in binnen- en
buitenland.

Profiel
Je beschikt over een bachelor of master in de elektrotechnieken of evenwaardig door ervaring.
 Kennis hebben van elektrische installaties
 Elektrische plannen kunnen lezen en kunnen opstellen
 Kennis van ePlan hebben, vooral P8
 Kennis van andere pakketten is een pluspunt maar niet noodzakelijk
 Berekeningen van selectiviteit, kabeldiameters en PL-niveaus is een pluspunt
 Zelfstandig kunnen werken
 Frans of Engels spreken is geen must maar zeker een pluspunt

Wat kunnen wij aanbieden
Als je bij DB-engineering terecht komt zal je in een jong en dynamisch team terecht komen die altijd
voluit gaat voor ieder project en voor iedere klant. Er is een aantrekkelijk en competitief loonpakket
met andere voordelen voorzien. Daarnaast kunnen wij garanderen dat je bij DB-engineering heel veel
kan bijleren op korte tijd en dat over verschillende onderwerpen.

Contact
Spreekt deze vacature je aan, neem dan zeker contact op met ons. Stuur een mail met je CV en
motivatie naar karoline@db-engineering.be Je vindt ons ook terug op
http://www.db-engineering.be Neem daar alvast eens een kijkje.
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