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PROFIELBESCHRIJVING 
 
 
 

Functie: Engineer – (Process Engineer Automation) 
 
 
Rapporteert aan de Supervisor – Proces Engineer Automation  
 
 
Objectieven 
 
Vanuit een project rol neem je deel aan engineeringprojecten ter automatisatie van de productie-installaties. 
Je ondersteunt de project leads vanuit automatisatie oogpunt voor de uitwerking en/of de oplevering van 
verschillende projectfases: de planning, de implementatie,  de testfase en de validatie tot aan de uiteindelijke 
nazorg en overdracht van het project. 
 
Vanuit een ondersteunde rol ben je de eerste hulplijn, om productie problemen,  verschuivingen in strategisch 
management en een aantal andere factoren, met een dagelijkse wisselende werkbelasting te begeleiden.  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 

 
Productie processen semi-automatiseren door het sequentieel combineren en parameteriseren van de 
aangeleverde functie blokken. 
Het creëren van een digitale gebruiksinterface  die de operatoren begeleidt doorheen de verschillende 
processtappen. 
 
1. Planning: 

- Je analyseert de behoeftes van je interne klanten op vlak van jouw specialisatiefocus en legt de 
engineeringobjectieven vast; 

- Je werkt in lijn met het vooropgestelde tijdslijn en investeringsbudget.   
 

2. Implementatie: 

- Je draagt zorg voor de implementatie van de nieuwe installaties binnen jouw focusgebied en je staat 
in voor de ondersteuning van interne en externe projectmedewerkers;  

- Je bezit het vermogen om een goede samenwerking met andere afdelingen te ontwikkelen, te 
onderhouden en te versterken die informatie, hulp en ondersteuning kunnen bieden. 
  

3.   Testen en validatie: 

- Je creëert en optimaliseert test receptuur.  

- Je organiseert, begeleidt en documenteert testen en kwalificatie. 
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4.   Nazorg en overdracht: 

- Je speelt een actieve rol in de ingebruikname van jouw deelproject en draagt je kennis over aan het 
doelpubliek (operatoren). 
 

5.   Bijkomende departement specifieke taken: 

- Je beheert verschillende softwaresystemen inzake manufacturing; 

- Je bent ook het eerste  aanspreekpunt betreffende proces en MES receptuur beheer. 

- Je  bijkomende administratie in functie van de projecten en kwaliteit (opstellen SOP’s, 
gebruikersspecificaties…).  

 
 
Profiel: 

• Opleidingsniveau: Industrieel Ingenieur of gelijkgesteld door ervaring.  

• Je bent analysematig en voelt je thuis in een project/proces omgeving. 

• Ervaring binnen een kwaliteit gestuurde sector is een  pluspunt (farmacie, chemie…). 

• Je bent bereid om de productie en technische installatie kennis je eigen te maken. 

• Essentiele kennis van de betrokken software pakketten ( MES, SCADA,..)  is een noodzaak. 

• Je bent vlot in Nederlands en/of Frans en je bezit een goede kennis van de Engelse taal, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

• Je communiceert via schriftelijke en mondelinge communicatie, zowel informeel (onmiddellijke 
voortgang van de productie verzorgen) als formeel (GMP-documentatie voor ondersteuningsprojecten) 

• Je bent klant gericht met focus op output, interdepartementaal teamwork, probleemoplossing, 
onderzoek, verbeteringen en veiligheid.  
 

 
Aanbod: 
PLASMA INDUSTRIES BELGIUM biedt lange termijn perspectieven. Je werkt in een internationale technologisch 
hoogstaande omgeving. PLASMA INDUSTRIES BELGIUM investeert in degelijke on-the-job trainings. In ruil voor 
je prestaties ontvang je een competitief loon, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques. 
Bovendien is er een interessante verlofregeling met extra vakantiedagen. 
 
Interesse? Bezorg dan snel je motivatiebrief en CV via online inschrijving of via jobs@plasma-industries.be. 
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