Vacature
Hardware Engineer / Designer
Link, opgericht in 2015, is een jong en dynamisch bedrijf dat alreeds zijn bestaansrecht heeft verworven in de wereld van de
bedrijfsautomatisering.
Met de veelzeggende oneliner “We automate Your Automation” willen wij onze missie duidelijk maken: het automatiseren,
centraliseren en efficiënter maken van bedrijfsprocessen. In vele bedrijven zijn afdelingen nog eilanden, die elk eigen processen
en databases hebben. Engineering wordt vaak nog op de aloude manier gedaan, ieder om de beurt zijn onderdeel. Wij streven
ernaar om dit alles efficiënter te laten verlopen met minder fouten en kortere doorlooptijden.
Wegens uitbreiding van onze tak “Engineering Efficiency” zijn wij op zoek naar CAD Engineers.
Functieomschrijving:
Als hardware engineer vertaal je de eisen en wensen van een klant zelfstandig naar een functioneel en technisch ontwerp. Je
werkt hardware designs zelfstandig uit voor opdrachtgevers in de proces- en productieautomatisering. Je denkt ook actief mee
om de ontwerpprocessen bij klanten te verbeteren en te vereenvoudigen.
Taken en verantwoordelijkheden:






Je ontwerpt de elektrische hardware voor machinebesturing en automatisering voor en/of bij klanten
Je tekent elektrische schema’s
Je wordt – na grondige interne opleiding – ingezet in Typical Manager projecten om elektrische schema’s te genereren.
Ondersteuning bieden bij projecten voor het opzetten van Eplan standaarden (macroprojecten, artikeldata,...)
Ondersteuning bieden bij het opzetten van artikelbeheerprojecten.

Functie eisen:






Je kennis of diploma speelt weinig rol, de wil om bij te leren en je enthousiasme des te meer.
Je bent bereid om te werken in een straal van 60km rondom Hasselt
Aantoonbare basiskennis elektrotechniek
Aantoonbare kennis van Eplan
Noties van een programmeer- of scriptingtaal is een pluspunt.

Ons aanbod:






Uitdagende job met veel variatie
Je krijgt de kans om de wereld van de engineering mee een nieuw tijdperk te laten inslaan.
Competitief verloningspakket
Bedrijfswagen
De kans om jezelf te ontplooien in een traditionele omgeving
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