Jobaanbieding: Support engineer – Veiligheidstechnieken - Brussel
Onderneming
Samengevat

NCS (National Control Systems) is een KMO gesticht in 1985 die geïntegreerde electronische systemen
van toegangscontrole, veiligheidsbeheer en gebouwenbewaking ontwerpt. Aan de top van de
software en electronisc he ontwikkelingen en steunend op de innovatie en de hoge beveiliging vormen
wij een hecht team van experts. Wij exporteren naar verschillende landen.
NCS heeft voor zijn klanten nieuwe studiemethoden en realisatie van projecten op punt gesteld
steunend op een zeer gestructureerde dienst op afstand (Cloud). Om de expansie van ons
productaanbod te ondersteunen zoeken wij een

Onderneming

National Control Systems

Localisatie

Bureel : Brussel
Werk : Brussel
Europa (BE, FR,
Lux, …)

Support Ingenieur Veiligheidstechnieken

Industrie

Functie

Type betrekking

Nieuwsgierig op het gebied van de technische evolutie zal de ingenieur in veiligheidstechnieken de
klanten adviseren bij de uitwerking en bij het gebruik van aan hun noden aangepaste oplossingen en
staat hij hen bij bij de implementatie ervan.

Electronica / Informatica

COD

Diploma

Bachelor (professionele)
in Electronica of
informatica

Technische referentie van de onderneming bij zijn klanten, geeft hij raad in de uitvoeringsfase van de
werven en bij de installatie van toegangscontrolesystemen : hij assisteert bij de indienststelling,
adviseert de klanten voor het onderhoud en verzekert de opleiding van de installateurs en van de
gebruikers.

Ervaring
2 jaar

Interne techisch referentie van de onderneming, analyseert hij voor te stellen technische oplossingen
en verzekert hij de supervisie en de configuratie van de systemen in de productie.

Verantwoordelijkheden:
-

-

Studies, raadgeving en bijstand voor de implementatie van de softwares, de netwerken en de
toegangscontrole automaten :
o Opleiding van de installateurs en van de gebruikers van toegangscontrolesystemen
o Functionele en organieke analyse van de projecten
o Configuratie van de controlenetwerken en van de informaticasystemen
o Programmatie en indienststelling van de toegangscontrolesystemen en van de automatismen
o Integratie met softwares van derden (videobewaking, gecentraliseerd technish beheer, HR
beheer)
o Opvolging van de technische dossiers
o Bijstand bij de probleemoplossing van systemen
De meerderheid van de opdrachten wordt vanuit het bijstands Call Center in Brussel gedaan (telefoon,
e-mails, conference calls, file server). Enkele opdrachten vereisen een verplaatsing bij de klanten.
Technische expertise voor de ondersteuning van het verkoopsteam. Verbinding tussen de field en het
R&D center.
Fabrieksconfiguratie van de systemen
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Opleiding
-

Bachelor in electronica en of In industriële informatica

Competenties
-

Algemene electriciteit (laagspanningstechnieken)
Analoge en digitale electronica
Numerische electonische systemen en controle/commando
TCP/IP netwerken, Internet technieken en beveiligde communicatie
Database (ODBC, SQL Server)
Bureautica Microsoft (Outlook, Word, Excel, Visio, …)

-

Goede relationele eigenschappen
Goede orale en geschreven expressie, analytische en synthetische capacteiten
Autonoom, verantwoordelijk, onafhankelijk
Dynamisch, gemotiveerd, positief
Nieuwsgierig voor de innovatieve technologiën
Practische kennis van het Frans, Nederlands, Engels
Rijbewijs

De ervaring in de volgende elementen is een plus :
-

Virtualistatie van informaticasystemen (VmWare, Cytrix, Xen, Hyper-V)
Computer beveiliging (SSL/TLS, Certificaten, Cryptografie)
Videobewakingssoftware (Milestone XProtect, …)
Technieken voor gebouwautomatisering (KNX, …)
IoT, embedded systems, intelligente gebouwen
Toegangscontrolesystemen, automatismen

Aanbod
Wij bieden een gepassioneerde baan bij een dynamische KMO met de mogelijkheid in relatie te staan met
professionelen van verschillende landen en in Europa te reizen. Wij verzekeren een opleiding in de meest
vooruitstrevende technologiën en in de werkmethodes steunend op het numerische. Wij stellen een
aantrekkelijke verloning voor evenals diverse voordelen (premieplan, maaltijdcheques, groepsverzekering,
firmawagen, GSM, laptop).
Mogelijkheid voor een beloftevol element om indien nodig taalcursussen te volgen.

Voornaamste localisatie en activiteiszone
-

Brussel
Enkele verplaatsingen per jaar (België, Frankrijk …)

Type contract
-

COD

National Control Systems SA.
11B, boulevard Paepsem
1070. Bruxelles

Support Engineer for security systems - NL – v1 – 23/09/2019

jobs@ncs--scaline.com

www.ncs-scaline.com
2/2

