
 

 
 

Electrical Design Engineer 
 

 

Clayton of Belgium nv, te Bornem, is gegroeid vanuit een Amerikaans familiebedrijf en heeft belangrijke internationale 

klanten binnen de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Al 60 jaar zorgen we voor milieubewuste 

oplossingen op vlak van processtoom.  

Bij Clayton of Belgium, werk je mee aan een interessant technisch product binnen een internationaal bedrijf met een 

familiaal karakter. Wij zijn een bedrijf waar je, meer dan elders, de kans krijgt om je op professioneel vlak verder te 

ontplooien. 

Voel jij je aangesproken om te werken in een wereld van techniek, energie, water en stoom? 

Binnen onze Engineering afdeling zoeken we een "Electrical Design Engineer".  

 

Functiebeschrijving:  

• Je staat in voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van de automatisatie en controlesystemen. 

• Je ontwerpt en programmeert de elektrische controlepanelen.  

• Je doet onderzoek naar nieuwe produkten binnen de C&I-wereld en je bent verantwoordelijk voor de keuze van 

componenten en instrumentatie. Hierbij hou je rekening met standaarden en specificaties.   

• Je documenteert het C&I-systeem, zowel intern als voor de klant en je biedt ondersteuning bij het schrijven van de 

instructiehandleidingen van onze stoominstallaties.   

• In deze job werk je nauw samen met de verschillende afdelingen binnen Clayton, waaronder Sales (bijwonen van 

meetings in de offertefase of het screenen van specificaties), Project (bijwonen van technische meetings), 

•  Produktie (ondersteuning bieden op de testrack), en Service (van op afstand assisteren van techniekers in de field) 

 

Profiel: 

• Je hebt een diploma bachelor Meet- en Regeltechnieken of Elektriciteit of je bent ingenieur Electronica, Electromechanica, 

Electrotechnieken of Energietechnieken.    

• Je hebt een zeer goede kennis van Autocad Electrical. 

• Je bent leergierig, proactief en je hebt zin voor initiatief. 

• Je bent vertrouwd met informaticatools, een goede kennis van excel en SQL is een pluspunt.  

• Je hebt een sterk administratief en organisatorisch inzicht.  

• Je komt terecht in een omgeving waar u dagelijks communiceert in het Nederlands en het Engels. 

• Frans of Duits is een pluspunt.. 

 

Aanbod: 

• Clayton of Belgium NV biedt een aangename werksfeer in een stabiele en dynamische internationale omgeving. Je kunt 

vertrouwen op een multidisciplinair team van specialisten die u bijstaan in de uitvoering van uw job. 

• Binnen onze organisatie staan we meer dan elders open voor persoonlijk initiatief. Je zin voor initiatief zal mee uw 

doorgroeimogelijkheden bepalen. 

• Naast een boeiende functie bieden we een attractief contract van onbepaalde duur met de nodige extra-legale voordelen. 

 

Interesse? Solliciteren kan door je CV te versturen naar hr@clayton.be.  

Voor meer info kan je terecht op het nummer 03/890.57.00. 
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