Onze opdrachtgever is een groeiende KMO in de regio Zuid-West-Vlaanderen, met een
zeer sterke naam in de automatisering en intelligente gebouwenbeheersystemen.
Dankzij onze doorgedreven kennis (met eigen R&D-afdeling), onze jarenlange ervaring en
de expertise terzake in onze sector leveren wij kwalitatieve maatoplossingen voor onze
klanten. Ter ondersteuning van onze groei, zijn wij op zoek naar een (m/v)

SYSTEEMINTEGRATOR (Ref. 152)
Realisatie, programmatie en configuratie
building automation en gebouwbeheersystemen
Functie:
Tijdens een grondige inloopperiode leer je de werking van ons bedrijf en onze projecten kennen. Stelselmatig zal je
ingezet worden in een team van specialisten dat instaat voor de technische uitwerking van projecten in
gebouwenautomatisatie en gebouwbeheersystemen. Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard: van
eenvoudigere zaken (HVAC, toegangscontrole, enz.) tot volledig geïntegreerde netwerken en installaties, zowel in
nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Je rapporteert aan de projectingenieur / teamleider met wie je dagelijks
nauw samenwerkt.

Profiel:
-

Je beschikt minimaal over een technisch bachelorsdiploma (bvb. elektronica, elektromechanica,
automatisering, HVAC, etc.);
Programmeren zit in je bloed en je hebt een hands-on mentaliteit;
Kennis van PLC programmatie is aangewezen;
Inzichten in gebouwbeheerprotocollen, HVAC, webservers, … is een pluspunt, maar niet strikt noodzakelijk;
Belangrijker dan je kennis ervan is je wil om deze domeinen gaandeweg verder onder de knie te krijgen in de
praktijk en op termijn een sterke schakel te worden in ons team.

Aanbod:
-

Een aangename werksfeer met nadruk op wederzijds respect en collegialiteit;
Een gerenommeerde speler in het marksegment van building automation;
Een toekomstgerichte, hoogtechnologische en snel evoluerende sector;
Een gedreven team van temperamentvolle medewerkers;
No-nonsense KMO-omgeving met focus op open communicatie en klantgerichtheid;
Een gevarieerde en uitdagende job met verantwoordelijkheid;
Je krijgt de kans om mee te groeien en bij te leren in een groeiende en vooruitstrevende organisatie;
Een vast contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loonpakket (o.t.k.) met extralegale voordelen én
bedrijfswagen.

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar
De Rouck & Verhellen, Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk.
Tel. 056 20 50 53. E-mail: vacatures@derouck.be
www.derouck.be.
Wij behandelen alle kandidaturen strikt vertrouwelijk.

