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Polyvalent Elektronicus – 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, experimenteel modelleren en man-

machine interactie zijn centrale onderzoekstopics binnen de groep. Dit houdt enerzijds 

in: ortheses, exoskeleton protheses, co-bots en andere robotica toepassingen waarbij de 

mens centraal staat, gestuurd vanuit het team van Brubotics (www.brubotics.eu). 

Anderzijds, bekommert de Off-shore wind groep zich over de data-acquisitie van talrijke 

off-shore wind-turbines (www.bruwind.eu). De onderzoekers van de BURN groep zoeken 

op hun beurt dan weer naar oplossingen voor milieuverantwoorde energie omzetting 

(www.burn-research.be). Tenslotte, zoeken de mensen van de Additive Manufacturing 

(AM) groep naar controle & monitoring strategieën voor metaal 3D print processen. 

 

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

& Engineering Campus in Etterbeek. 

 

 

Wat 
 

Je staat in voor de technische ondersteuning van de onderzoekers. Je assisteert deze bij 

de uitwerking van elektronische systemen voor data acquisitie, SCADA, HMI en machine 

aansturing bij allerhande mechatronica onderzoeksprojecten. 

 

Concreet houdt dit in: 

 

• Je werkt in samenspraak met de onderzoekers meetopstellingen en strategieën 

uit, en zorgt nadien voor de implementatie van data acquisitie systemen op basis 

van beschikbare commerciële apparatuur (National Instruments, Siemens LMS, 

PLC’s, ...)  

• Je ontwikkelt zelf kleine elektronische systemen voor het uitlezen van sensoren 

en aansturen van motoren in samenspraak met de onderzoekers. 

• Je ervaring of kennis van analoge & digitale elektronica stellen je in staat om 

eenvoudige signaal conditionering, motor sturing, en DSP gebaseerde hardware 

te ontwikkelen. 

• Je ervaring of kennis van analoge & digitale elektronica stellen je in staat om 

eenvoudige signaal conditionering, motor sturing, en DSP gebaseerde hardware 

te ontwikkelen. 

• Je wordt het centrale aanspreekpunt voor het gebruik van een uiteenlopend 

gamma aan meet-apparatuur. Gaande van oscilloscopen over specifieke DAQ 

toestellen en sensoren als accelerometers, Laser Doppler Vibrometers, camera’s, 

druksensoren, ... Je leert nieuwe onderzoekers werken met de beschikbare 

apparatuur en zorgt voor continuïteit in het labo. 

• Je bent de verantwoordelijke van de mechatronica labo’s op vlak van apparatuur, 

bezetting, gebruik en onderhoud. Je plaatst bestellingen voor het aanvullen van 

de voorraden. 

 

Wie 

 

De succesvolle kandidaat heeft bij voorkeur minstens 3 jaar ervaring als (service) 

elektronica technicus en heeft een brede elektronica-ICT bagage, inzetbaar in de 

http://www.mech.be/
http://www.brubotics.eu/
http://www.bruwind.eu/
http://www.burn-research.be/
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uiteenlopende projecten. Door zijn ervaring & kennis is de kandidaat vertrouwd met 

minstens 3 van onderstaande vereisten. 

 

• Je hebt een diploma bachelor in de elektronica, ICT, elektromechanica, of bent 

gelijkwaardig door ervaring. 

• Je bent de Engelse taal voldoende machtig om samen te werken met 

buitenlandse onderzoekers binnen de groep. 

• Het zelfstandig ontwikkelen, implementeren en programmeren van elektronische 

systemen op basis van moderne digitale (embedded) technologie: PIC, dsPIC, 

AVR, Atmega, Arduino, Raspberry PI, FPGA, … is voor de geschikte kandidaat 

geen probleem. 

• Je hebt reeds een eerste ervaring met het programmeren in C#, C++, .NET, … 

van kleine software applicaties. Bij voorkeur HMI & mechatronica gerelateerd. 

• Je kan schema’s & lastenboeken opstellen van elektrische, pneumatische & 

hydraulische opstelling. Je kan kleine systemen & schakelkasten zelf 

samenbouwen.  

• Affiniteit voor (elektro-) mechanica is een belangrijke plus. 

• Ervaring met scripting taal en blokdiagram gebaseerde tools zoals Matlab, 

Python, SIMULINK, LabVIEW, dSPACE, … is een plus. 

• Je hebt kennis van datacommunicatie technologieën zoals bvb. RS485, I²C, SPI, 

Ethernet IP, EtherCAT, ProfiNET, OPC-UA, MQTT, …  

• Kennis van PLC programmeren onder Codesys (Siemens, WAGO, Bosch Rexroth, 

…) is een meerwaarde. 

• Je bezit de nodige maturiteit voor het organiseren van een labo omgeving, het 

uitvoeren van bestellingen, indienstname van apparatuur, alsook bvb. het laten 

naleven van veiligheidsinstructies door studenten. 

 

 

Wij bieden 
 

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

belangrijke verantwoordelijkheden en heel 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. 

mailto:julien.ertveldt@vub.be
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De selectieproeven worden georganiseerd tussen 00/00/2019 en 00/00/2019. 


