
Specialist in fabrieksautomatisatie

De ambitieuze KMO Gebroeders Doms 
te Brecht is een groeiende organisatie 
van ongeveer 35 medewerkers. 
Als specialist in industriële 
automatisatie ondersteunt het 
familiebedrijf haar klanten 
bij het realiseren van hun technische 
projecten. De innovatieve 
automatisatie-oplossingen richten zich 
vnl. naar het end of line handeling.
Het projectmanagement, de 
engineering, fabricage van technische 
onderdelen, mechanische assemblage 
en elektrische kastenbouw, sturingen 
en software worden volledig in eigen 
beheer uitgevoerd. Hierdoor heb je 
steeds veel afwisseling in je job en 
krijg je kansen om door te groeien 
binnen de organisatie.

Meer weten of direct solliciteren?
Solliciteren kan via de website 
www.doms.be/careers
of via hr@doms.be

Voor meer informatie over deze 
vacature en andere mogelijkheden 
kun je contact met ons opnemen 
via 0495/57 88 81. 

PLC Software Engineer

Wat kan je verwachten: 

Als PLC Software Engineer ben je verantwoordelijk voor de implementatie en het 
ontwerp van PLC-besturingen voor machine- en productielijnen die deels uit robots 
bestaan. 
Voor de functionele analyse van de software werk je nauw samen met de mechanische, 
elektrische en andere software ingenieurs.
Wensen van klanten vertaal jij naar concrete besturingsoplossingen. De inbedrijfstelling 
bij klanten behoort ook tot je werkzaamheden. Je zorgt voor de implementie en het 
testen van de software van de complete machine, alsook voor de installatie, I/O test en 
uptuning van de machine.
Je ondersteunt R&D bij ontwikkeling van nieuwe machines en technologieën. Je beschikt 
over de nodige inzichten aangaande machineveiligheid en normering als ook de 
S88-norm programmatie standaard.

Wat wij verwachten:

    Je hebt een bachelor opleiding Elektrotechniek of Industriële Automatisering 
    Je hebt enige PLC-programmeer ervaring(LAD,FDB en STL), schoolverlaters met een 
    sterke affiniteit voor techniek komen zeker ook in aanmerking.
    Je bent innovatief, analytisch en denkt in oplossingen. 
    Voor de nauwe samenwerking met andere collega’s en klanten beschik je over sterke 
    communicatieve vaardigheden.

Wat bieden we:

Als PLC Software Engineer krijg je een contract van onbepaalde duur met een competitief 
salaris en daarnaast:
    Een job in de razend interessante en innoverende omgeving van automatisering,
    logistiek en civiele infrastructuur.
    Een flexibele en variabele werkomgeving: je werkt in één van onze verschillende 
    afdelingen of op verplaatsing bij de klant. (50/50)
    Familiale sfeer: er werken een 35-tal werknemers in ons bedrijf, de ingenieurskamer en 
    het productieatelier zijn in constante wisselwerking, ook onze werkgevers zijn steeds 
    bereikbaar op de werkvloer of op kantoor.
    Werkzekerheid in een groeiende onderneming met een duidelijk toekomstbeeld.


