The Hudson-Sharp Machine Company is marktleider in de ontwikkeling en productie van gespecialiseerde machines
voor het vervaardigen van een grote variëteit van plastic zakken. In onze vestiging in Zellik worden machines
ontworpen en gebouwd op maat van de klant. Deze machines worden door onze mensen wereldwijd geïnstalleerd en
onderhouden.
Om ons huidig team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

Controls Engineer
Functieomschrijving
In deze functie ligt de nadruk op het ontwerpen en programmeren van software die bij zowel nieuwe als bestaande
machines gebruikt wordt (B&R, Rockwell en Lenze technologie). Motion control voor hoogdynamische systemen
ontwikkelen, intuïtieve en gebruiksvriendelijke HMI’s ontwikkelen door middel van B&R web based oplossingen,
Industry 4.0 implementeren, de recentste technologie invoeren, ... zijn slechts enkele van uw belangrijkste taken.
Verantwoordelijkheden











Deadlines en vooruitgang opvolgen
Noodzakelijke input en data van projecten voorzien
Vergaderingen organizeren om dit proces in goede banen te leiden
Opbouwen van technische kennis van onze machines
Opbouwen van een constructieve professionele relatie met zowel Productie als Aftermarket
Zoeken naar voortdurende verbeteringen
Verzekeren van Aftermarket marges door gepaste oplossingen aan te bieden aan de klant
Analytisch inzicht en technische kennis
Ervaring met B&R en Rockwell programma’s
Ervaring in Motion Control

Kennis






Talenkennis (Nederlands, Engels, Frans, …)
Team player – communicatief
Kan beslissingen nemen
Open minded
Oog voor detail

Ervaring
U heeft een master diploma in Engineering en minstens 5 jaar ervaring als Controls Software Developer, binnen een
technische en internationale omgeving.
Voor inlichtingen over deze functie kan u contact opnemen met de heer Luc Dhont, Operations Leader, op het
telefoonnummer +32 (0)2 464.01.20. Voor meer informatie over Hudson-Sharp bvba kan u onze site bezoeken
www.hudson.com.
U kan ook uw CV sturen naar Ingrid De Ridder, e-mail ingrid.deridder@hudsonsharp.com. Voor meer informatie over
onze cultuur en filosofie, kan u steeds terecht op onze website www.thieletech.com en www.barrywehmiller.com.

