
  

Process Automation Solutions  - Discover Automation. Discover Yourself.  
  

Wie zijn wij?  
Wij zijn een gekende systeemonafhankelijke leverancier voor Process & Factory Automation toepassingen met 1.300 medewerkers 

verspreid over meerdere vestigingen in Europa, Amerika en Azië. Ons aanbiedingsspectrum bedekt het volledige 

automatiseringsdomein (consulting services / basic engineering / detail engineering / DCS/PLC materiaal en programmatie MBI / 

functionele veiligheid / machine veiligheid). Wij maken deel uit van het Canadese beursgenoteerd bedrijf ATS (Automation Tooling 

Systems).  

Locatie? Hoofdkantoor te Melsele, flexkantoren in Berchem, Oevel en Waver.   

Wie zoeken wij?  
Bachelor of Master (m/v) - Elektromechanica of Elektronica  

Voor de verdere uitbreiding zijn wij op zoek naar meerdere profielen: E&I Engineer, Functional Safety engineer, Automation 

Engineer, enz. 

Je zal instaan om een project vanuit de conceptfase tot en met de nazorg te ondersteunen. Het zwaartepunt ligt op de conceptuele 

planning van processystemen, detail engineering, DCS en ESD Engineering (ook PLC), inclusief de opvolging van montage en 

inbedrijfname. Project management en cost/resource controlling kunnen ook tot je taken behoren. Tijdens de projecten werk je de 

E&I documenten uit (P&ID, logic diagrams, selectie van toestellen, elektrische bedrading, materiaallijsten, safety requirement 

specifications, enz.).  

Je beschikt naast gezond verstand over de gepaste verbale en sociale souplesse in je communicatie met klanten en collega’s. 

Teamwork en customer focus zijn bij ons geen marketingslogans, maar maken integraal deel uit van onze aanpak en jouw 

takenpakket.  

Wat bieden wij?  
Naast een gevarieerd takenspectrum met mogelijkheid tot veel klantverantwoordelijkheid bieden we ook de ruimte om jezelf 

professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen. We bieden interessante voorwaarden met een marktconform salaris, wat wordt 

aangevuld met maaltijdcheques, firmawagen, tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Bij PA Solutions krijg je de kans 

om zelf mee richting te geven aan je loopbaan en te groeien in je rol. Omdat we niet in hokjes denken, blijft de job een 

voortdurende uitdaging. 

Interesse? Reageer dan snel en stuur je CV met sollicitatiebrief naar jobs.be@pa-ats.com en je mag snel een reactie van ons 

verwachten! 
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