(Junior) Productspecialist
Industrial Automation (M/V)
Wie is Breemes ?
Breemes gaat voor succes. Net als jij. In een wereld die zó snel verandert, laten wij anderen slagen.
We zijn als technisch distributeur meer dan alleen een groothandel en bundelen de ervaring van vijf
organisaties tot één internationale bedrijvengroep voor de industrie. We zijn met zo’n 550 collega’s,
verspreid over vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Roemenië en Spanje. Industriële
eindgebruikers, machine- en modulebouwers en technische installateurs: ze vertrouwen op ons
brede aanbod aan elektrische producten en oplossingen. Elke dag weer. Kijk voor meer informatie
op www.breemes.be.
Breemes Industrial Automation is met kennis van aandrijftechniek en besturingstechniek hét
technisch-industriële hart van Breemes. Jij kunt nu het team, gevestigd in Zonhoven, versterken met
jouw passie voor (automatiserings-)techniek en zo jouw bijdrage te leveren aan het succes van onze
klanten.

Functieomschrijving
In de rol van productspecialist houd je je dagelijks bezig met complexe vraagstukken op het gebied
van industriële automatisering. Hierin geef je advies en technische support. Dit doe je met name
voor de marktleiders in ons vakgebied, bijvoorbeeld voor Siemens. Je vindt het leuk om anderen
verder te helpen met het delen van jouw kennis.
Ook sta je in voor de coördinatie en het geven van diverse technische opleidingen in dit vakgebied.
Gezien de specifieke technische kennis die vereist is voor deze rol en daarmee het hoge
kwaliteitsniveau dat Breemes nastreeft, wordt er voor deze rol een (intern) opleidingsprogramma
samengesteld.

Functie-inhoud
Je gaat je in deze rol voornamelijk bezig houden met:
Het ontwikkelen en geven van trainingen
Het technisch ondersteunen van klanten en collega’s
Adviseren in industriële automatiseringsoplossingen
Ontwikkelen van trainingssystemen
Technische offertes maken
Het verlenen van service diensten op locatie
Technisch verdiepen in nieuwe producten en technologieën

Persoonlijke kenmerken
Je bent nieuwsgierig en leergierig
Je vindt het leuk om je te verdiepen en vast te bijten in de laatste technische innovaties die
van toepassing zijn op jouw werkgebied
Het verder helpen van anderen met jouw kennis geeft je energie
Je bent zowel kwaliteitsgericht als ontwikkelingsgericht
Je mentaliteit is “Hands-on”, niet “9 to 5”

Wij verwachten
Een afgeronde opleiding in de richting van elektrotechniek, industriële automatisering of
mechatronica
Je bent bekend met een of meerdere PLC pakketten
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Frans is een
pluspunt.

Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten en reageren ?
Heb je interesse in een leuke baan bij een dynamisch bedrijf in een snel veranderende markt ? Stuur
dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je curriculum vitae aan: Breemes n.v. t.a.v. Josse
Balthasar bij voorkeur per e-mail : j.balthasar@breemes.be of per post: Vogelsancklaan 260 – 3520
Zonhoven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Josse Balthasar op telefoonnummer
011 / 39 94 94.

