
 

 

 

 

        Automation 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 Automation Engineer om ons team te versterken. 

Job omschrijving 

Als Automation Engineer ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de machines of 
machineparken bij verschillende klanten. Een Automation Engineer werkt bij ons het meest 
op project basis maar kan ook op detacheringsbasis geplaatst worden bij bedrijven in de 
nabije omgeving. 

Profiel 

 Je beschikt over een bachelor of master Elektromechanica/elektrotechniek of je bent 
gelijkwaardig door ervaring. 

 Resultaatgericht  
 Kennis en/of ervaring met één of meerdere van deze platformen: 

 Siemens Tia Portal (S7-1200 S7-1500)/ Simatic Manager 
 Allen Bradley Control en Compact Logix  
 Schneider Unity 
 Visualisatie software: Siemens WinCC, Allen Bradley PanelView 
 Andere systemen zoals B&R, Beckhoff, National Instruments, … 

 Operationele kennis van elektrische, pneumatische en hydraulische systemen 
 In team kunnen werken 
 Bereid zijn om te reizen 

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 op 056/25 23 88 of stuur 
een mail met je CV en motivatie naar ines-viaene@db-engineering.be Je vindt ons ook terug 
op http://www.db-engineering.be Neem daar alvast eens een kijkje. 
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