
 

 
 

 
 
 

Alle technisch hoogwaardige producten van Yokogawa voldoen aan de basisprincipes: Kwaliteit, Innovatief, 

Vooruitstrevend. Wij zijn een van de wereldmarktleiders in industriële automatisering, test- en meetapparatuur, 

informatiesystemen en industriële services. Kenmerken van onze producten en diensten zijn: innovatief, proactief, 

veilig en duurzaam. Kortom, smart technology gemaakt door smart professionals. Onze klanten zijn 

toonaangevende bedrijven in de olie- en gaswinning, energieopwekking, (petro)chemische en farmaceutische 

industrie. 

Yokogawa bouwt continu aan de toekomst met als doel duurzame groei, klanttevredenheid en persoonlijke 

ontwikkeling van onze medewerkers. Voor deze internationaal gerichte organisatie zoeken wij professionals, echte 

denkers en doeners, passend bij onze filosofie. See, Know, Act! 

Voor Yokogawa Belgium, in Zaventem, zoeken wij een:  
 

I.A. Service Engineer (M/V) 
Zaventem, fulltime (40 hours) 
 
De Industrial Automation (I.A.) Service Engineer is werkzaam en gestationeerd in ons kantoor te Zaventem en 
verricht hoofdzakelijk, op locatie bij klanten, onderhouds-, modificatie en beheerwerkzaamheden op de door 
Yokogawa geleverde systemen en de daarbij behorende geïntegreerde applicaties. U bent bereid on site te werken, 
volgens de behoeften van het project en de klant. 
De I.A.  Service Engineer werkt zelfstandig waarbij sprake is van grote verantwoordelijkheid en afbreukrisico.  
Je werkt in team verband en draagt actief bij aan het gezamenlijk resultaat en werkt volgens de geldende 
procedures en veiligheidseisen. 
 
Als I.A. Service Engineer ben je o.a. verantwoordelijk voor: 
 

▪ de technische liaison tussen de klant en Yokogawa; 

▪ het analyseren van functionele behoeften van de klant, trouble-shooting en samen met de ingenieurs van 
de klant toewerken naar zinvolle systeemoplossingen; 

▪ het onderhoud op de door Yokogawa geleverde systemen (DCS, Safety, PC en Server); 
▪ de 1e en 2e lijns support voor de door Yokogawa geleverde systemen; 
▪ het juiste technische ontwerp, de implementatie en het testen van dat deel van de scope toegewezen aan 

jou, binnen de afgesproken termijnen; 
▪ de implementatie en testen van de wijzigingen en de inbedrijfstelling van de systemen; 
▪ het ontwikkelen van het bewustzijn bij klanten van Yokogawa DCS en Safety engineering capaciteiten; 
▪ alle technische aspecten van het ontwerp, installatie en inbedrijfstelling van Yokogawa-systemen; 
▪ het implementeren, configureren en upgraden van nieuwe software versies; 
▪ het schrijven, bijwerken en beheer van documentatie en werkprocedures; 

 
 

  



  

 

Wij zijn op zoek naar een collega met het volgende profiel: 
 

▪ Master of Bachelor in de Industriële Wetenschappen, Industrieel Ingenieur, A1 of gelijkwaardig door 
ervaring met een passie voor de process wereld.  

▪ Minimaal 2 jaar werkervaring in een service gerichte gerelateerde functie. 
▪ Kennis van Distributed Control Systems (DCS). 
▪ Kennis van systeem, netwerk en security integratie 
▪ Oproepdiensten draaien is voor jou geen probleem. Tijdens deze diensten ben je 24/7 bereikbaar voor de 

klant, ook buiten kantoortijden, in het weekend en op feestdagen. 
▪ Klantgericht, dienstverlenend, stressbestendig, accuraat en flexibel.  

▪ Proactieve werkhouding en een echte teamplayer.  

▪ Communicatief sterk en een grote mate van zelfwerkzaamheid.  

▪ Beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse, Franse en Engelse taal. 

 
 
 
 
Wij bieden: 
 

▪ een ondernemende, creatieve, internationaal gerichte werkomgeving;  

▪ innovatieve, technisch hoogwaardige, grensverleggende producten;  

▪ vrijheid en ruime persoonlijke verantwoordelijkheid;  

▪ een vlakke organisatie met korte lijnen;  

▪ een strategische bedrijfsvisie op lange termijn;  

▪ een continu leer-, ontwikkelings- en groeiproces;  

▪ een alert team van professionele, gemotiveerde collega's;  

▪ een leuke, informele werksfeer en een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden.  

 

Interesse? 

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag per e-mail hr@be.yokogawa.com. Een snelle en discrete 
behandeling is gegarandeerd. 
Voor aanvullende informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Ariane Thielemans, HR Manager, op het 
nummer 02/719.55.54. 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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