
 
Vacature Software Engineer 

A. Functiebeschrijving 
 
1. Jouw functie 
 
Je zorgt ervoor dat de afgeleverde machines softwarematig zo opgezet zijn dat ze functioneren volgens de 
wensen van de klant en CTESO zijn custom-made imago hoog kan houden in de markt. 
 
2. Jouw plaats 
 
Je rapporteert aan de engineering manager. 
 
3. Jouw rollen 

Klanten 
• Je zoekt uit hoe het sales concept best vertaald wordt naar software en schat hierbij kosten en 

praktische haalbaarheid in 
• Je denkt mee na over mogelijkheden om op de meest efficiënte manier tegemoet te komen aan de 

wensen van de klant 
• Je configureert, programmeert en test de software volgens de opgegeven specificaties van het 

project 
• Je stelt de installatie in bedrijf en stemt af omtrent het eindresultaat, stuurt bij waar nodig, je bent 

eindverantwoordelijke voor de goede werking van de installatie 
 

Productie 
• Je zorgt voor ondersteuning tijdens service en inbedrijfname (fysiek, telefonisch, via documentatie 

of visualisaties,…) 
 

Sales & Engineering 
• Je geeft vanuit je eigen expertise input naar de collega’s zodat ook zij hun opdracht optimaal 

kunnen vervullen 
 



 
Engineering Manager 

• Je overlegt over de stand van zaken van projecten, uitdagingen,… 
• Je ondersteunt bij het uitzoeken van materies die gerelateerd zijn aan soft- en hardware en doet 

voorstellen over een plan van aanpak 
• Je overlegt over de match met het mechanisch en elektrisch gedeelte zodat het geheel op elkaar is 

afgestemd 
 
   
4. Kwalificatievereisten 

• Technische kennis, feeling en interesse is nodig zodat technische zaken begrepen en uitgelegd 
kunnen worden 

• Technische inzichten op vlak van elektriciteit, mechanica, pneumatica zijn vereist 
• Vlotte PC-vaardigheden zijn vereist 
• Bachelordenkniveau 

o Diploma bachelor electromechanica of 
o Diploma master industrieel ingenieur of 
o Ervaring in de richting  

• Kennis van codesys gebasseerde programma’s (Schneider, Festo, Beckhoff,…) is een plus 
• Kennis van motor sturingen (Servo motoren en frequentieregelaars) is een plus 
• Basiskennis van safety programma’s en safety componenten (Pnoz multi, Flexisoft,…) is een plus 
• Basiskennis van netwerken en verschillende communicatiebussen (Profinet, profibus, Sercos, CAN-

bus, Ethercat, Modbus,…) is een plus 
• Basiskennis C#Sharp of andere programmeertalen is een plus 
• Talenkennis:  

o Mondelinge en schriftelijke kennis van Nederlands en Engels is nodig 
o Mondelinge kennis van Duits en Frans is een pluspunt 

• Kennis Office is vereist 

  



 
B. Wat bieden wij 
 
We durven ervan uitgaan dat je onze passie deelt en die voeden we maar wat graag verder want aan 
uitdagingen bij ons geen gebrek! We vinden het super als we samen kunnen overleggen, nadenken en 
ervaringen uitwisselen om tot de ultieme oplossing te kunnen komen. We houden er allemaal van om 
zaken uit te zoeken en aan te pakken. 
 
Je zal zien dat we er voor elkaar zijn, dat we gebeten zijn door onze job maar ook graag samen plezier 
maken in een informele sfeer. De werkomgeving die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren, daar 
zorgen wij voor: orde, efficiëntie en kwalitatief materiaal vinden we zelf ook belangrijk, net zoals openheid 
en waardering van elke medewerker van team CTESO! 

Interesse? 
Solliciteren kan via onze website (www.cteso.com/jobs) of via mail (jobs@cteso.com). 
Vergeet zeker niet je CV en motivatiebrief mee te sturen. 


