
  
Ben je gepassioneerd door automatisatie en machineveiligheid? Wil je kunnen terugvallen op ervaren 
collega’s met veel expertise? Houd jij van een collegiale, hulpvaardige werksfeer waar je veel 
verantwoordelijkheid kan nemen? 

Dan willen we je graag beter leren kennen! 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden 
Je komt terecht in ons Projects Team (15 mensen), dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen en 
implementeren van machineveiligheidssystemen voor nieuwe en bestaande industriële machines. 

 
We begeleiden onze klant doorheen de volledige Safety Lifecycle, of doorheen onderdelen daarvan. We 
starten met een grondige risicoanalyse. Daarna werken we een conceptoplossing uit, die we vervolgens 
omzetten in engineering en programmatie. Voor de installatie van de systemen werken we samen met 
onderaannemers, waarvan wij de werkzaamheden opvolgen. Voordat het systeem in gebruik genomen 
wordt, coördineren we de validatie van de systemen. En ook na de oplevering van het veiligheidssysteem 
volgen wij de goede werking op en doen we aanpassingen waar nodig. 

 
In deze functie ben je (samen met je collega’s) verantwoordelijk voor het onderzoek en advies, ontwerp en 
validatie van bestaande en nieuwe industriële machines bij onze klanten. Om optimaal te renderen is er 
een uitgebreid opleidingstraject voorzien. 

 
• De eerste twee jaar zal je voornamelijk risicoanalyses uitvoeren bij de klant en hen adviseren 

wat mogelijke oplossingen zijn, je schrijft een praktisch en haalbaar veiligheidsconcept uit. 
• Je ondersteunt de klant bij het kiezen en implementeren van beveiligingen 
• Na je opleidingstraject van ongeveer twee jaar zal je zelfstandig elektrische 

veiligheidssystemen ontwerpen, controleren en valideren. 
• Je valideert PLC’s en visualisaties 
• Een belangrijk onderdeel van ons werk is de documentatie, en ook daaraan werk je mee: 

risicobeoordeling, FAT- en SAT-documenten, As Built-documentatie en technisch constructie 
dossiers. 

• Ook na de oplevering van de systemen, blijf je het project opvolgen samen met de klant. Wij 
vinden het enorm belangrijk om een goede langetermijnrelatie op te bouwen met al onze klanten. 

• Je werkt voor een aantal projecten autonoom, en voor grote projecten onder begeleiding van 
een projectleider. Uiteraard kan je altijd rekenen op raad en daad van de projectleiders en van je 
collega’s. 

 

Wat we je bieden 

Bij Pilz Belgium (www.pilz.be) zijn we met 35 mensen, die in een collegiale en familiale sfeer 
samenwerken met elkaar. Als safety ambassadeur begeleiden we al sinds 1995 zeer uiteenlopende, grote 
en kleine klanten in het veilig maken en automatiseren van hun machines, processen en productielijnen. 
We zijn actief in België en Luxemburg, en regelmatig ver daarbuiten. Pilz International (2400 
medewerkers) is een Duits familiebedrijf dat al bestaat sinds 1948, en dat ondertussen een wereldspeler 
is geworden in veilige automatisering. 
We hechten heel veel belang aan de volgende waarden. Vind jij die dingen ook belangrijk? Dan gaan we 
het waarschijnlijk goed kunnen vinden met elkaar! 

 
• We zijn een echte partner voor onze klanten. We denken mee en durven breed te kijken. We zijn 

er om een oplossing te vinden samen met de klant, niet om gewoon onze checklists af te lopen. 

 
 



• Innovatieve portfolio: door deel uit te maken van een internationale groep kunnen we werken 
met state-of-the-art technologie. 

• We zijn gepassioneerd: ons hart gaat sneller slaan van een goed ontworpen machine of 
automatisatie. We doen wat we doen met veel goesting. 

• We nemen initiatief en kijken vooruit, om opportuniteiten te zien en eventuele problemen te snel 
af te zijn. 

• We zijn open en eerlijk voor elkaar en voor onze klanten, maar altijd op een hulpvaardige en 
respectvolle manier. 

 
Waarom onze mensen het leuk vinden om bij ons te werken 

• Doordat je met veel verschillende klanten in contact komt heb je veel afwisseling in je job. Je 
komt bij je klanten ook in contact met veel verschillende spelers; de operatoren op de vloer, 
kwaliteits- en onderhoudsdiensten, het management, ontwerpers, … 

• Er zijn ook mogelijkheden om internationale opdrachten te doen binnen Pilz International. 
• Je kan veel leren en je krijgt de kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien. 
• Je kan altijd bij je collega’s terecht voor hulp en ondersteuning, dit binnen België, maar ook 

binnen Pilz International (2400 mensen) 
• We zijn er trots op om een omgeving te zijn waar je jezelf kan zijn, zonder bureaucratie, ‘politics’ 

en gedoe. Maar mét inspraak en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. 
• Uiteraard zit je bij ons financieel ook prima. Je krijgt een sterk verloningspakket met daarin 

groeps- & hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagen, dagvergoeding, laptop, gsm, … 
• Je werkt een groot deel van je tijd in Gent (dicht bij de Ikea, dus goed bereikbaar) of via 

telewerk, maar regelmatig ga je ook op verplaatsing naar klanten doorheen België en 
Luxemburg, waarbij het grootste deel van je opdrachten in Vlaanderen plaatsvinden. 

 
Wie we   zoeken 

Heb je veel zitten knikken tijdens het lezen van de tekst hierboven? Grote kans dan dat er een klik zal zijn 
tussen ons. Hieronder nog een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in deze functie: 

• Je hebt minimaal Bachelor of Master Industriële Wetenschappen in elektromechanica of 
automatisering (of gelijkwaardig door ervaring). 

• Je hebt idealiter al ervaring in een technische functie en in een technische omgeving 
(elektromechanica of automatisering) of ervaring in machine safety, functional safety, process 
safety of safety systems. 

• Kennis van EPLAN en PLC is een pluspunt. 
• Je beschikt over een analytische geest en je werkt nauwkeurig. 
• Je leert graag bij. 
• Je beheerst het Nederlands zeer goed en kan professioneel communiceren in het Engels. Frans 

is een pluspunt. 
• Ons kantoor is dan wel nabij Gent gevestigd, we hebben ook veel klanten in noord-oost België. 

Woon je in die regio, dan kan dit voor onze organisatie een meerwaarde betekenen. 
• Hoewel we belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé leven, zal je al eens 

overuren moeten doen, b.v. wanneer je op opdracht bent bij de klant. Je kan wel de nodige 
flexibiliteit aan de dag leggen om je werkuren af te stemmen op ieders noden: die van de klant 
en die van jezelf. 

 
 

Goesting? 

Stuur dan je cv naar vincent@effectis.be, Heb je vragen, stuur ze gerust per mail. 

(selectiekantoren : gelieve zich te onthouden) 
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