
 
 

 

Ben jij de Allround elektrisch/software 
ingenieur die we zoeken? 

Dan is dit jouw job! 
 

Jouw takenpakket? 
• Je maakt deel uit van een dynamisch team, ondersteund door enkele projectingenieurs. 
• Jij bent verantwoordelijk voor het elektrisch ontwerp en uitvoering van de elektrische 

uitrusting van de lieren en/of stuurmachines 
• Samen met de projectleider breng je verschillende projecten van BCM in kaart. 
• Je maakt ontwerpen in EPlan, rekening houdend met alle eisen en regelgevingen. 
• Je ontwerpt en programmeert de software van onder andere Siemens, Mitsubichi en Plus-

One PLC’s en frequentiesturingen zoals Danfoss. 
• Door mee te werken aan de assemblage krijg je voeling met de nicheproducten en het 

proces van A tot Z. 
• Je krijgt de kans om je technische kennis in te schakelen aan boord van schepen. 

Bij technische problemen kan je dit ter plaatse analyseren en oplossen. 
• Hierbij krijg je de nodige opleiding en begeleiding in onze specifieke niche. 

 

Wie we zoeken? 
• Je hebt een bachelor/master in elektrische/automatisatie richting; ervaring in 

machinebouw, montage en assemblage is een pluspunt. 
• Voeling met de maritieme wereld komt zeker van pas. 
• Je hebt een goede kennis van elektriciteit en programmeren. 
• Je kan werken met ontwerp- en programmeringssoftware. 
• Een woordje Engels? Frans? Duits? Zeker een pluspunt! 
• Je hebt een hands-on mentaliteit, zoekt graag naar oplossingen en neemt daarbij de nodige 

verantwoordelijkheid. 
• Je bent steeds op zoek naar uitdaging en bent niet bang van R&D en nieuwigheden zoals 

bepalen van bordlayout en uitrekenen van de warmtehuishouding van regeneratieve 
sturingen 

• Montage en testen in de werkplaats of aan boord van schepen schrikt je zeker niet af 
 



 
 

Wat wij jou te bieden hebben? 
• Vast contract binnen een stabiele, familiale maar dynamische KMO 
• Variatie en technische uitdaging 
• Toffe collega’s en aangename werksfeer met zeer collegiale samenwerking 
• Aantrekkelijk loon 
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie, GSM, …) 
• Bedrijfswagen 

 
 
 

Heb je interesse en goesting om eraan te beginnen?  
Bezorg ons jouw CV via jobs@gardec.be  en wie weet vervoeg jij binnenkort 

ons team! 
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