
INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEER

Functie: Als automation engineer bedenk en analyseer je zorgvuldig 
optimalisatievoorstellen. Je vertaalt de wensen van de klant naar een 
industriële softwaretoepassing. Na doorgedreven interne testings ga je 
ter plaatse en garandeer je een vlotte oplevering en geef je ook de nodige 
informatie en opleiding. Je komt voornamelijk in aanraking met PLC- en 
SCADA-toepassingen, maar ook aspecten zoals Safety, Motion en Robotica 
zorgen voor de nodige uitdaging!

Pro� el: Je haalde een hoger technisch diploma (bachelor, master) of hebt 
enkele jaren ervaring met industriële automatisering. Naast een parate kennis 
van PLC- en SCADA-programmatie (Siemens, Rockwell, GE, …) wil je steeds 
op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van software en 
technologie.  Bovendien ben je conceptueel en analytisch sterk en ben je een 
teamplayer. Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels.

ELECTRICAL DESIGNER

Functie: Als electrical designer ben je samen met een team van professionals 
verantwoordelijk voor het ontwerpen en uittekenen van industriële installaties. 
Je ontwerpt op basis van de input van onze engineers de plannen, schema’s en 
documenten. Op basis hiervan bepaal je welke materialen nodig zijn en welke 
componenten besteld en aangekocht moeten worden. Je volgt de realisatie 
en uitvoering op de voet en bijft als expert steeds ter beschikking voor verdere 
ondersteuning bij de indienststelling van onze installaties.

Pro� el: Je hebt een sterke interesse voor en kennis van elektriciteit. Bij voorkeur 
haalde je een hoger diploma in deze richting. Je bent een teamplayer die 
ordelijk en nauwkeurig werkt. Naast een hoge dosis leergierigheid, val je op 
door je communicatieve skills en � exibele werkhouding. Kennis van AutoCAD, 
Eplan en Visio is een plus, maar interne opleiding is steeds mogelijk.

CPA automation is al 30 jaar actief als professionele systeemintegrator voor 
industriële automatisering en productiemanagement-softwareprojecten. 
Naast kantoren in Wilrijk en Breda (NL) openden we recent een vestiging in 
Turnhout. In nauwe samenwerking met onze klanten verhogen we elke dag 
de ef� ciëntie van hun productieprocessen en dus ook hun concurrentiekracht. 
Dit alles doen we met een hecht, enthousiast en dynamisch team van 
hoogopgeleide medewerkers. Teamwork en partnership met klanten en 
leveranciers zijn de basis voor ons succes! Om ons team in Turnhout te 
versterken zijn we op zoek naar:

Wij bieden: Een professionele werkomgeving waar werken in een gemotiveerd team centraal staat. Onze uitdagende en uiteenlopende projecten zorgen 
ervoor dat je je geen moment verveelt en dagelijks groeit in je job. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen 
(wagen, laptop, gsm, …). Wij appreciëren je inzicht en mening en hebben aandacht voor de work-lifebalance van onze medewerkers.

Interesse? Stuur je cv naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Tomas Sergooris. Wij behandelen jouw sollicitatie discreet en vertrouwelijk.

Personeelsadviesbureau Goelen
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