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Software Engineer SCADA & 3D Printing – Mechatronica onderzoekslabo  

 

Waar 
 

Binnen de Vakgroep Toegepaste Mechanica (MECH) aan de Vrije Universiteit Brussel, 

werken een 60 tal onderzoekers in verschillende groepen binnen het domein van de 

mechatronica (www.mech.be). Data verwerking en experimenteel modelleren zijn 

centrale onderzoekstopics binnen de groep. Je wordt ingezet als technisch expert voor het 

bijstaan van de onderzoekers binnen de teams van  Off-shore wind monitoring, welke zich 

bekommeren met de data-acquisitie van talrijke off-shore wind-turbines 

(www.bruwind.eu), alsook de onderzoekers van de Additive Manufacturing (AM) groep, 

die zoeken naar controle & monitoring strategieën voor hun eigen ontwikkelde metaal 3D 

print machines. 

 

De kantoren van de vakgroep MECH bevinden zich op de Brussels Humanities, Sciences & 

Engineering Campus in Etterbeek. 

 

 

Wat 
 
Voor de versterking van zijn team is de vakgroep Toegepaste Mechanica op zoek naar 

een ambitieuze (junior) polyvalente software developer die met zijn technische kennis 

de onderzoekers kan bijstaan bij het opstellen van lastenboeken, het zoeken van 

technische oplossingen en uiteindelijk de implementatie van specifieke software 

oplossingen. 

 

Je staat in voor de coördinatie, ontwikkeling en implementatie van allerhande software 

en/of firmware gebruikt voor de communicatie, besturing en monitoren van de eigen 

ontwikkelde laser 3D print machines. Het werk kadert zich rond de uitwisseling van 

gegevens tussen machine besturing, bovenliggende software omgevingen, data acquisitie 

hardware & servers. 

 

De succesvolle kandidaat coördineert & implementeert de verdere software 

ontwikkelingen binnen volgende uiteenlopende domeinen: 

 

• Een uitvoeren van haalbaarheidsstudies, coördinatie en implementatie van een 

data acquisitie/SCADA oplossing voor het off-line monitoren van 3D print 

processen. 

• Het opzetten en onderhoud van database structuren (NoSQL) voor time- & event-

based data acquisitie.  

• Ontwikkeling van eigen software tools (C,C++, Python, Java, …) voor het 

aanmaken van 3D geometrische trajecten voor het aansturen van de beweging 

en laser van de machine tijdens het opbouwen van test samples. 

 

Wie 
 

• Je hebt een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur elektronica, informatica, 

computerwetenschappen. 

• Je hebt interesse in thema’s als Industrial IoT, Industry 4.0, SCADA, … 

• Je kan zelfstandig projecten uitwerken. 

• Je houdt van uitdagingen en het verleggen van je grenzen, alsook het aanleren 

van nieuwe technieken in je zoektocht naar oplossingen. 

 

http://www.mech.be/
http://www.bruwind.eu/
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De ideale kandidaat heeft sterke interesse, en bij voorkeur, ervaring met minstens 3 

van onderstaande criteria: 

 

• Je kan zelfstandig software oplossingen uitwerken gebaseerd op C#, .net, 

C++,... 

• Je hebt ervaring met scripting talen in een data processing & data acquisitie 

omgeving zoals: LabVIEW, Matlab, SIMULINK, Python. 

• Je hebt ervaring met Linux (servers). 

• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en kan 3D visualisaties opzetten (OpenGL, …) 

• Je hebt een polyvalente kennis op vlak van (industriële) netwerken, hardware 

interfacing (mechatronica, HMI, …) 

• Je hebt ervaring met data acquisitie & data processing. 

• Ervaring met CODESYS gebaseerde PLC’s is een plus (Bosch Rexroth, Siemens, 

Wago, …). 

• Ervaring met de implementatie van databases (SQL, No-SQL: CASSANDRA, 

MongoDB, …) is een plus. 

• Ervaring met industriele publisch-subscribe technologiën als OPC-UA, MQTT of 

onderliggende netwerk protocollen en interfaces: TCP/IP, UDP, FTP, … is een 

meerwaarde. 

• Reeds ervaring met de implementatie van eigen software/firmware oplossingen 

op vlak van industriële netwerken: SERCOS, PROFINET, PROFIBUS, … is een 

meerwaarde. 

• Ervaring met het schrijven van firmware voor FPGA (VHDL) maakt van jou een 

sterke kandidaat. 

• Een eerste ervaring of interesse in beeldverwerking is een plus. 

 

 

Ter compensatie 
 

Een uitdagende functie aan de Vrije Universiteit Brussel (campus in Etterbeek) met 

belangrijke verantwoordelijkheden en veel variatie, in een gemotiveerd en ambitieus 

team. 

 

Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn in de 

universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de volgende extralegale 

voordelen: 

• een degelijke introductieperiode met ook nadien alle kansen op persoonlijke 

ontwikkeling via opleiding en coaching 

• tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer 

• groep- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen 

• opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus 

• een uitzonderlijke verlofregeling 

• kinderopvang 

 

 

Geïnteresseerd? Laad dan vóór 00/00/2019 jouw CV, motivatiebrief en hoogst behaalde 

diploma op via onze VUB-website.  

 

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je steeds contact opnemen met Julien 

Ertveldt (julien.ertveldt@vub.be) op het nummer 02/629.23.24. 

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je steeds contact opnemen met 

Natasja Amys op het nummer 02/629.20.01. 

De selectieproeven worden georganiseerd tussen 00/00/2019 en 00/00/2019. 

mailto:julien.ertveldt@vub.be

