
 

  

 

Opportuniteit bij OTN Systems 
Telecom Engineer 

 
De toekomst? Die hangt voor ons niet aan een zijden draadje. Wél aan glasvezel. Via onze optische systemen zorgen 
wij ervoor dat de boel blijft draaien. Van telefonie over data tot video. En alles daartussen. Wij ontwikkelen en 
leveren communicatienetwerken voor specifieke industriële markten zoals metro’s, elektriciteitsbedrijven, olie- en 
gaspijpleidingen, mijnen, luchthavens en intelligente vervoerssystemen.  
Een hele stad zonder elektriciteit of honderdduizenden passagiers die vastzitten in een metro omdat de signalisatie 
het laat afweten? Dat willen wij alvast niet op ons geweten hebben. En jij ook niet. Vandaar onze investeringen in 
zowel toptechnologie als topcollega’s. Om samen op wereldvlak het verschil te kunnen blijven maken.  
 
Trek jij onze draad verder door als Telecom Engineer op de afdeling Operations? 
 
Onze systemen moeten foutloos samenwerken met andere telecommunicatie-apparatuur zoals optische versterkers, 
SIP-gateways, time-servers, enz.  Jij verdiept je in de technische mogelijkheden van dergelijke apparatuur en test het 
geheel grondig uit.  Hierdoor kunnen wij vol vertrouwen bewezen oplossingen installeren bij de klant. 
Ook het opmaken van klantspecifieke technische documentatie en netwerkschema’s behoort tot je takenpakket.  
Hiervoor werk je nauw samen met ervaren netwerkdesign-specialisten en projectleiders. 
 
Met jouw Master in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting elektronica-ict op zak heeft de telecomwereld 
niet veel geheimen meer voor jou. Ervaring is geen absolute must.  Zin voor detail en de wil om bij te leren zijn dat 
wél. Uiteraard is een paar jaar ervaring zeker een pluspunt. Flexibiliteit ook, kwestie van mee te kunnen met onze 
snelle technologische evoluties. Kregen al deze eisen al een check en kan je hier bovendien nog kennis van 
softwaretools zoals AutoCAD en Microsoft Visio aan toevoegen? Dan staan wij je alvast met open armen op te 
wachten.  

In ruil bieden wij je: 
Een competitief salaris met extralegale voordelen, bedrijfswagen inbegrepen. Topcollega’s en tevreden klanten over 
de hele wereld. Een hoogtechnologische setting met uitzicht op het Albertkanaal in het groene en filevrije Olen.  
 
De draad nog niet kwijt? rudy.verdonck@otnsystems.com wacht op jouw cv en motivatie.  
 

 
Wij zoeken 

 Master in de industriële 
wetenschappen, (afstudeerrichting 
elektronica-ict) 

 Basiskennis Ethernet network 
technologies 

 Basisennis AutoCAD, Microsoft Visio 

 0-5 jaar ervaring 

 Talenkennis: Nederlands, Engels 
 

Competenties 

 Leergierig 

 Flexibel 

 Punctueel 

 Communicatief 

 

 
Wij bieden  

 Een competitief salaris  
met extralegale voordelen. 

 Een stimulerende en  
uitdagende omgeving. 

 Een team waar teamplayers  
zich thuis voelen. 

 Een onderneming die de  
bijdrage van elke werknemer 
respecteert. 

 

 
Wie is OTN Systems? 

 Een bedrijf met klanten in meer dan 75 
landen verspreid over de ganse wereld  

 Hoogtechnologische producten die we 
zelf ontwikkelen en die een benchmark 
zijn op wereldvlak 

 Hoofdkwartier in Olen, regionale 
kantoren wereldwijd 
Meer info 
www.otnsystems.com  
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