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PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS 
Job Description Form  

Positie MES Engineer 

Locatie MELSELE 

 
 
 
 
 

ALGEMENE INFO 

 
Process Automation Solutions NV maakt deel uit van het internationale Process Automation Solutions 
GmbH (www.pa-ats.com), actief sinds 1986 en met 54 vestigingen wereldwijd, welke onderdeel is 
van het Canadese beursgenoteerde Automation Tooling Systems (www.atsautomation.com).  
Process Automation Solutions is marktleider als onafhankelijk leverancier van 
automatiseringsoplossingen in de proces– en manufacturing industrie. Wij behoren tot een 
technologisch concern dat actief is voor klanten in segmenten zoals chemie, life sciences, 
wetenschap en onderzoek, energie en automobiel. Meer dan 940 van onze 1.120 medewerkers zijn 
technische experts. Binnen de Benelux zijn we met een 160-tal medewerkers actief in onze 
vestigingen te Melsele, Waver en Breda (NL). 
 
 
 
 
 
 
Binnen de Business Unit Process Solutions zijn we in de Benelux met een 70-tal medewerkers actief 
in onze vestigingen te Melsele, Waver (B), Breda en Helmond (NL). 
 
Meer informatie vindt u op www.pa.mwgroup.net/en  
 

 

POSITIE 
 
MES Engineer 
 
Functieomschrijving: 
 

In de rol van MES consultant maak je gebruik van je expertise op het gebied van Manufacturing 
Execution Systems (MES). Jouw specifieke kennis en ervaring op het terrein van MES stellen je in 
staat om problemen bij onze opdrachtgevers te analyseren en oplossingsgerichte adviezen te geven 
voor integratie van productiebesturing met ERP/informatiesystemen.  

 

Profielverreisten: 
 

 master, professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring 
 minstens 5 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten in de industriële automatisering 
 Je hebt ervaring met en kennis van : MES-pakketten (zoals Aspentech IP21, Osisoft PI, 

Siemens Simatic-IT, ...), databases, netwerk infrastructuren en software-ontwikkeltools en 
bent vertrouwd met standaarden zoals S88, S95, GAMP en/of het MESA-model 

 Je bent een pragmatische analyticus die resultaatgericht werkt.  
 Je bent leergierig, zowel op technisch vlak als op het gebied van persoonlijke competenties.  
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 

http://www.pa.mwgroup.net/en
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Wij bieden: 
 

 veel ruimte voor zelfstandigheid 

 flexibele arbeidsuren 

 interessante voorwaarden (marktconform salaris, bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

groeps- en hospitalisatieverzekering) 

 vlakke organisatiestructuur met korte communicatielijnen 

 de mogelijkheid om zelf mee richting te geven aan je loopbaan en te groeien in je rol 

 opleiding on the job en met cursus 

 omdat we niet in hokjes denken, blijft de job een voortdurende uitdaging 
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