
 

  

 

Opportuniteit bij OTN Systems 

TEST 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 gaspijpleiding, mijnen, luchthavens en intelligente 
vervoerssystemen. 
 
Honderdduizenden passagiers die vastzitten in een metro omdat de signalisatie het laat afweten of 
een hele stad zonder elektriciteit? 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 Test Engineer op de Operations afdeling? 
 
In die rol voer jij functionele testen uit op onze optische systemen. Jij gaat door tot alles perfect zit. 
Tot dat het geval is, spoor jij op basis van foutanalyses de defecte hardwarecomponenten op. En 
configureer je de producten tot die aan de specifieke klanteneisen voldoen. Geslaagde acceptatietest 
inbegrepen. 
 
Met jouw A2 of bachelor elektronica op zak kan jij punctueel analyses maken. Dankzij jouw 
leergierigheid moeten we je daar zelfs niet op wijzen, maar doe je dat spontaan. Jij houdt het hoofd 
koel, ook bij stressvolle testen. Met jouw relevante werkervaring moet dat sowieso lukken. Zo niet, 
vloek je gewoon even makkelijk in het Nederlands als het Frans of Engels. 
 
 
In ruil bieden wij je: 
Een competitief salaris met extralegale voordelen, bedrijfswagen inbegrepen. Een hoogtechnologische 
setting in het groene en filevrije Olen. Topcollega’s en tevreden klanten over de hele wereld. 
 
 
De draad nog niet kwijt? 
rudy.verdonck@otnsystems.com wacht op jouw cv en motivatie.  

 
Klinken volgende zaken je als muziek in de oren? 

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

 Een dynamische onderneming waar elke medewerker mee het verschil maakt 

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

 30% groei over de laatste 3 jaar 

 Gelegen in Olen en dus goed bereikbaar zonder files 
 
Voor meer informatie: check out www.otnsystems.com. 
 
Om de verdere groei van het bedrijf te realiseren, wensen we onze Operations afdeling uit te breiden 
met een Test Engineer. 
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Als test engineer werk je op de afdeling Operations en rapporteer je aan de Test coördinator. Je voert 
functionele testen uit op producten op basis van testprocedures. Indien de testen falen, ben je in staat 
om op basis van fout-analyse de defecte hardware componenten op te sporen zodat de producten 
kunnen worden hersteld. 
Je configureert producten volgens klantenconfiguraties. 
Je assisteert bij acceptietesten voor klanten. 

 
Profiel:  
 A2 of graduaat elektronica 

 Bij voorkeur minstens 2 jaar relevante ervaring 

 Talenkennis: Nederlands, bij voorkeur ook Engels en Frans 
 

Competenties:  
 Analytisch 

 Je neemt graag initiatief 

 Punctueel 

 Leergierig 

 Stressbestendig 
 

Wij bieden: 
 Een competitief salaris met extralegale voordelen. 

 Een stimulerende en uitdagende omgeving. 

 Een team waarin teamplayers zich thuis voelen. 

 Een onderneming die de bijdrage van elke werknemer respecteert. 

 Een kantooradres dat bereikbaar is zonder verkeersfiles. 
 

Geïnteresseerd?  
Stuur een e-mail naar rudy.verdonck@otnsystems.com 
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     Industrielaan 17b, 2250 Olen, Belgium 
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