
 

Process Automation Solutions – Schaarbeekstraat 23C – 9120 Melsele - Belgium 
 

 

PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS 
Job Description Form  

Positie Senior Machinery Safety 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 980 van onze 1.160 medewerkers zijn 
technische experts. Binnen de Benelux zijn we met een 180-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 
 
Senior Machinery Safety Engineer 
 
Functieomschrijving: 
 
Als Senior Machinery Safety Engineer ben je verantwoordelijk voor de realisatie van extended basic 
projecten, van de conceptfase tot en met nazorg. Dit doet u in de eerste plaats door onze klanten te 
adviseren bij de implementatie van de machinerichtlijn. Je kan vlot je weg vinden in verschillende 
normen en kan dit op een vlotte manier overbrengen naar de klant.  
Je stelt het Technisch Dossier op voor bestaande en/of nieuwe machines. Om dit op een vlotte en 
efficiënte manier te verwezenlijken, pleegt u proactief overleg op verschillende niveaus bij de klant. In 
samenspraak met de klant bespreek je de non-conformiteiten en stel je oplossingen voor, ten einde 
conformiteit te kunnen afleveren. Tenslotte bewaakt u eveneens de vooropgestelde deadline. 
Als aanspreekpersoon voor machineveiligheid, maak je deel uit van een team en ondersteun je onze 
organisatie naar kennis en aanpak samen met de andere experts. 
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Profielverreisten: 
 

 master, professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring 
 minstens 5-10 jaar ervaring in een machineveiligheid omgeving  
 verworven certificatie van Machinery Safety is een plus 
 de skills om procesmatig zaken in te schatten 

 de nodige communicatieve en leidinggevende skills 
 motivatie om vraagstukken technisch tot in detail te engineeren 
 de competenties om het overzicht te bewaren en deadlines te handhaven 
 goede administratieve vaardigheden 
 diepgaande kennis van de voornaamste normen inzake machineveiligheid 
 kennis van het softwarepakket SISTEMA is een plus 
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 
 

 
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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