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E&I Hardware Engineer 
 
 
Je maakt deel uit van ons E&I hardware team dat zich voornamelijk bezighoudt met het elektrisch 
ontwerp van installaties. Enkele voorbeelden: verbruikers, layout van kasten, kabellijsten, 
verantwoordelijkheid voor de schema’s (worden getekend in Eplan & AutoCad), field layouts 
verbruikers, kabeldistributielayouts, warmteberekeningen, constructiepakketten, etc. 

 
Functiebeschrijving 
 
Je wordt mee ingezet op onze lopende projecten en rapporteert aan de Project Manager. Je werkt in 
team en bent onder meer verantwoordelijk voor volgende zaken: 
 

 Je begeleidt projecten volgens de afgesproken scope en planning. 
 Je volgt projecten op volgens de specificaties van de klant en de wettelijke normeringen. 
 Je stelt de documenten samen die nodig zijn om het project in de verschillende stadia 

succesvol af te ronden. 
 Je werkt schema’s, kastlayouts en componentselecties uit. 
 Je bent aanwezig op de opvolgvergaderingen met de klant. Je zorgt dat je hierop steeds 

goed voorbereid bent en brengt nadien ook verslag uit zodat interne en externe partijen 
voortdurend op de hoogte zijn van de projectvoortgang. 

 
Profiel 
 

 Je bent Industrieel Ingenieur, bij voorkeur in Elektrotechniek of Elektromechanica, of bent 
gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt een analytische geest en bent creatief in het aanbrengen van oplossingen 
 Je bent communicatief en functioneert goed in teamverband. 
 Je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel. 
 In stressituaties hou je het hoofd koel en ga je op zoek naar de beste oplossing terwijl je 

voortdurend de goede verstandhouding met de klant onderhoudt. 
 Je bent in staat zelfstandig je werk te structureren en deadlines te halen. 
 Je houdt van afwisseling en uitdagingen. 
 Je hebt er geen probleem mee om van tijd tot tijd te reizen (bijvoorbeeld bij de opstart van 

installaties) 
 Je hebt een goede kennis van MS Office, bij voorkeur inclusief MS Access 
 Je hebt bij sterke voorkeur kennis van volgende technologieën:  

o Kabelberekeningen 
o Selectie van elektrische componenten 
o Kennis van de wettelijke normen en richtlijnen zoals AREI, EN60204.1, etc. 
o Eplan P8 
o Instrumentatie & meet- en regeltechniek 

Algemene bedrijfsautomatisering 
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Benieuwd hoe onze E&I Engineers hun werk ervaren? 
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Ons aanbod 
 

 Veel afwisseling door het projectmatig werken en de brede waaier aan sectoren waarin we 
actief zijn 

 Een open en transparante bedrijfscultuur 
 Een vlakke organisatiestructuur, waardoor de communicatielijn naar het management erg 

kort is 
 Een grote mate van flexibiliteit, onder andere door de glijdende werkuren en veel 

mogelijkheden inzake de verlofregeling 
 Een hoge mate van betrokkenheid (zo bestaat de mogelijkheid om te participeren in het 

bedrijf d.m.v. aandelen) 
 Een dynamische en voortdurend innoverende werkomgeving 
 De mogelijkheid om op een continue basis je technische kennis zowel in de diepte als in de 

breedte te ontwikkelen 
 De mogelijkheid om in een internationaal kader te werken 

 

 

 


