VACATURE:
Software Engineer - Machinebouw
Bedrijfsintroductie:

Avercon bvba biedt een uitgebreid producten aanbod voor de sectoren: voeding, chemie,
vloerbekleding, distibutie enz. Hierbij staat de creatieve automatisatie centraal. Wij bieden
standalone machines aan en bouwen volledige productielijnen. Via interactie met de klant weten we
een goed concept te creëren, dat verder wordt uitgewerkt en resulteert in een hoogtechnologische
machine/productielijn op maat. Avercon ontwerpt, construeert en installeert in de ons omliggende
landen maar ook ver daar buiten.
Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid staan hierbij centraal, waardoor onze klanten
een grotere productiviteit kunnen realiseren. Onze innovatieve KMO telt een 40-tal medewerkers die
dagelijks instaan om dit waar te maken.
Om dat team te versterken, kijken we uit naar een m/v: Software

Engineer - Machinebouw

Functie omschrijving:




Je voert je opdrachten uit binnen het projectteam bestaande uit de projectleider, de
mechanische engineering en software engineering.
Je bent actief betrokken van bij het begin tot einde van het project, functionele analyse,
programmeren, het opstarten, testen en het proefdraaien van de installaties in onze
werkplaats en bij de klant.
Je staat in voor de functionele beschrijvingen en het documenteren van je programma’s.





Je programmeert de nieuwe projecten hoofdzakelijk in Siemens S7, of robot van Fanuc
een kort verblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.
Ervaring met andere Plc-programma’s en robot besturingen is gewenst en een pluspunt, maar
niet vereist

Profiel:









We mikken op een master / bachelor (bvb. Electromechanica richting automatisatie of
gelijkgesteld met enkele jaren ervaring.
Leergierig en bereid om nieuwe uitdagingen te realiseren in zijn vakgebied
Op mechanisch vlak een gezonde ‘hands-on’ mentaliteit.
Goede organisator die zich gemakkelijk aanpast in nieuwe situaties.
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen voor dienstverplaatsingen.
Zelfstandig en flexibel naar buitenlandse verplaatsingen.
Talen: Nederlands, kennis van het Engels is een ‘must’, Frans is een pluspunt
Persoonlijkheid:
Team player zowel intern als naar de klant toe
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief en bent klantvriendelijk ingesteld.
Punctueel met aandacht voor precisie en detail.
Gedreven en resultaatgericht.

Aanbod:
Je komt in een technisch zeer uitdagende en gevarieerde omgeving terecht, waar ruimte is voor
opleiding en creativiteit denk aan “Digital Twin” en “Industie 4.0” . Je krijgt de kans mee zaken te
creëren en realiseren. Doorgroeimogelijkheden zijn reëel.
Billijk salarispakket volgens ervaring en kunde.

Contact:
Stuur je CV en motivatiebrief aan:
Dieter Foré
Electrical Engineering Manager
Dieter.Fore@avercon.be
09 377 99 78
9900 Eeklo
Check ook onze website: www.avercon.be

