
Field Service Engineer 
 
Ben je net afgestudeerd en kijk je uit naar een eerste job? Of heb je al enkele jaren ervaring achter de 
rug en ben je toe aan iets nieuws? 
Staat een afwisselende job in een technische en ambitieuze omgeving op jouw verlanglijstje? 
Dan zijn wij misschien wel een perfecte match! Laten we ons, Automation, even voorstellen. 
 
We zijn een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1961 actief is op de elektrische-energiemarkt. Intussen 
zijn we uitgegroeid tot een ervaren speler die laagspanningsoplossingen en datacenter faciliteiten 
van de allerhoogste kwaliteit aanbiedt aan onze klanten. 
 
Door onze blijvende groei zijn we momenteel op zoek naar gemotiveerde Field Service Engineers om 
ons team te versterken. 
 
Wat houdt het in? 

• Vanaf dag één krijg je een uitgebreide opleiding, zodat je de kneepjes van het vak leert. 
• Je komt terecht in een hecht team dat alles draaiende houdt bij onze klanten en indien nodig 

ook intern ondersteuning geeft. 
• Het indienststellen van nieuwe installaties (laders, UPS-en, …) zal uiteindelijk geen geheimen 

meer voor je hebben. 
• Betrouwbaarheid verzekeren aan onze klanten is van levensbelang. Het uitvoeren van 

herstellingen en de onderhoudscontracten neem je dan ook voor jouw rekening. 
• Nadat je opleiding voltooid is, word je mee opgenomen in de wachtdienst. 
• Verplaatsingen naar het buitenland zijn mogelijk en voor de sportievelingen onder jullie zijn 

er ook interventies mogelijk op windmolenparken op zee. 
 
Wie ben jij? 

• Je beschikt minimaal over een A2-diploma (TSO) in elektronica of elektriciteit. 
• Schema’s van elektrische en elektronische schakelingen kan je vlot lezen en begrijpen. 
• Je bent klantgericht en flexibel. 
• Problemen oplossen en niet opgeven zitten in jouw genen. 
• Je beschikt over een geldig rijbewijs B of zal deze binnenkort behalen. 
• Je bent vlot in de omgang en spreek vloeiend Nederlands met praktische kennis van Frans en 

Engels. 
 
Wat hebben we je te bieden? 
We zijn in volle groei, dit geeft jou de kans om mee te ontwikkelen en een mooie carrière uit te 
bouwen. Ons team bestaat uit ondernemende collega’s die samen altijd net dat tikkeltje verder 
willen gaan. Op die manier voorzien we de beste service aan onze klanten en houden we steeds onze 
kennis up-to-date. Binnen ons familiebedrijf is iedereen aanspreekbaar en blijf je niet met vragen 
zitten. 
We houden rekening met een gezonde work-life balance en bieden een mooi salaris aangevuld met 
extralegale voordelen, onder andere een wagen en dagvergoeding. 
 
Ben jij onze missende schakel? 
Laat ons dat weten via hr@automation.be. We kijken ernaar uit om jouw CV te ontvangen! 


