
Legendre Conveyors is een welgekende leverancier van conveyorsystemen voor flessen- en  traybanen als 
voor verpakkingen in voornamelijk de drankenindustrie. We zijn daarnaast actief in de voeding, blik- en 
olieproducten. We hebben meer dan 60 jaar ervaring en een mooie reputatie op de markt. Onze specialisatie 
situeert zich op niveau van high speed lines. Topbedrijven in de water, bier, alcohol en softdrink wereld zoals 
ABInbev, Coca-Cola, Cristaline, Nestle Waters, Spadel, Royal Friesland Campina, Nutricia, Konings, Refresco, 
Andros, Materne, enz. maken deel uit van onze klanten. Het werkingsgebied is voornamelijk gelocaliseerd in 
Benelux en Frankrijk ; maar ook met klanten in Middle-East en Noord-Afrika. 
 
Legendre Conveyors integreert alle stappen van het process van studie-layout tot start-up van de volledige 
installatie. Hieronder is inbegrepen de mechanische uitwerking in het studiebureau, de assemblage in het 
atelier, de installatie bij de klant, de automatisatie door onze programmeurs en het start-up team. Het bedrijf 
telt een 30-tal personen maar ook evenveel externen die worden ingeschakeld op basis van workload.  
 
Kijk op onze website:  www.legendre.be 
 
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@legendreconveyors.be 
 
 

Wij zijn op zoek naar een AUTOMATION ENGINEER 
 
Kritische aspecten :  

 De functie is sterk georiënteerd naar on-site implementatie  
 De duur van deze implementatie bij onze klanten neemt ongeveer een 2tal weken in beslag. 
 Op jaarbasis worden er een 100tal nachten op locatie doorgebracht (BE,NL, FR) 

 
Jouw verantwoordelijkheden zijn  : 

 Valideren van de layout en lijnprincipes van het project 
 Het schrijven van de functionele analyse 
 Communicatieplan opstellen tussen machines en conveyors 
 Programmeren van PLC en HMI schermen 
 Testen van de elektrische kasten 
 Testen van de bekabeling op de installatie 
 Opstarten van de lijn  
 Communicatie met machines optimaliseren 
 Aanpassen van de lijn naar de verwachte lijnefficiëntie 

 
Talenkennis : 

 Je spreekt minimum 2 talen (FR-NL-EN) 
 
Jouw technische kennis :  

 Programmatie met Siemens S7, TIA Portal 
 Allen Bradley en/of Schneider kennis is een pluspunt 
 Netwerkcommunicatietechnieken 
 Basiskennis van electriciteit 
 Je beschikt over een Bachelor (plus ervaring) or Master Elektromechanica/Automatisatie 

  
Jouw vaardigheden en persoonlijkheid : 

 Een gezonde portie nieuwsgierigheid 
 Analytische ingesteldheid en een geschoolde besluitvorming 
 Stressbestendigheid en verantwoordelijkheidszin 
 Vertegenwoordiger van Legendre Conveyors bij onze klanten  

 
Waarom kiezen voor Legendre Conveyors: 

 Legendre Conveyors heeft zijn roots als familiaal bedrijf en staat dan ook garant voor een familiale 
sfeer. Mensen zijn alvast geen nummers maar het kapitaal van het bedrijf. 

 We werken in een vlakke structuur waar iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen  
 We bieden een competitief salaris en extra-legale voordelen. 

We Convey - You Relax 


