
Wie we zijn
ESE omvat vier onafhankelijke divisies met elk hun specifieke specialisatie: 
ESE.roof, ESE.solar, ESE.smart en ESE.service.
Je komt terecht in de ESE.smart afdeling. 

Meer info: esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be

.solar     .smart     .roof     .service

PROJECTINGENIEUR AUTOMATISATIE
Is het uitwerken van technische oplossingen één van jouw talenten?
Wil je meewerken aan de omslag naar duurzame energie in België en 
de buurlanden?  
Dan is dit allicht voor jou!

ESE Group is een jong en snel groeiend bedrijf dat zich toespitst op het aanbieden van 
technische totaaloplossingen van uit een ecologisch verantwoord standpunt.

Dit gaat van hoogspanningscabines, smart-grid sturingen tot automatisatie van 
machines en productieprocessen.

Om onze sterke groei verder te ondersteunen, zoeken wij een PROJECTINGENIEUR 
AUTOMATISATIE voor onze divisie ESE.smart. 
ESE.smart is onze automatisatie afdeling met als kernactiviteit; bordenbouw en automatisatie 
van processen en energiestromen. Automatisatie van waterzuiveringsprocessen, industriële 
Smart-grid toepassingen, automatisatie in de voedingsindustrie...

Je hebt reeds de nodige ervaring in PLC programmatie en automatisatie en u beschikt 
over de technische en sociale vaardigheden om een technisch project te ondersteunen. 

Als projectingenieur automatisatie ondersteun je de projectmanager ESE.smart. Je 
vertaalt de technische vraagstukken van onze klanten in een technische oplossing 
en werkt deze, samen met je collega's, uit tot en met de opstart.



Wat je doet

● Je vertaalt de technische vraagstukken van onze klanten in een technische oplossing en werkt deze,
samen met je collega's, uit van A tot Z.
● Specificaties van de geautomatiseerde installatie opstellen volgens lastenboek.
● De functionele analyse van de installatie uitvoeren en omzetten in een automatiseringsprogramma.
● Installatiedossiers van de geautomatiseerde installatie uitwerken (plan, schema's, gebruiksaanwijzing...)
● Het automatiseringsprogramma controleren aan de hand van een reeks tests op een testplatform, in de
werkplaats, ter plaatse.
● Componenten en instrumenten afstellen met het oog op de inbedrijfstelling (aandrijver, motor, verdeler,
zenders, receptoren, regelaars...)
● De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen
van de installatie.
● Automatiseringsmaterieel of andere elementen van de installatie installeren en configureren.
● De installatie herstellen door elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische
componenten te vervangen en/of te herstellen.
● Wijzigingen aan geautomatiseerde installaties bepalen of uitvoeren volgens wijziging van de normen
● De gebruikers van installaties ondersteunen van op afstand.
● Technische instructies, onderhoudsprocedures, testprocedures... opstellen en aanpassen.

Wie we zoeken
● Je speelt een voortrekkersrol in het streven naar de perfecte uitvoering en bent een problem solver.
● Je werkt proactief en resultaatgericht.
● Je bent open-minded en een goede communicator.
● Kennis van Frans en Engels is een pluspunt.
● Bij voorkeur beschik je over een bachelor of master diploma elektrotechnieken of gelijkgesteld door de
nodige ervaring en technische achtergrond. We geloven dat je met gezond verstand, wilskracht en
enthousiasme ook ver komt.

Wat we bieden
Je krijgt een motiverend loonvoorstel, aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. 
Maar meer nog: 
● Een degelijke opleiding en inwerkperiode.
● De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten.
● Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek dan ook.
● Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s.
Je komt in een losse en ongedwongen werksfeer terecht met gedreven en positieve collega’s.
De ESE collega’s zien elkaar regelmatig op plezante informele evenementen.
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Waar en hoe solliciteren?
via e-mail: 
jobs@esegroup.be 
via telefoon: 
+32 (0) 58 593950

Meer info: esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be




