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BEDRIJF 

Eco-Vision 
 

LOCATIE 

As 

 
OVER ONS 
 
Eco-vision is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd 
in het ontwerpen en bouwen van water- en 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn meer 
dan een honderdtal installaties in binnen- en 
buitenland gebouwd in verschillende sectoren 
van voeding, metaal, beton en farmacie.  

Eco-vision maakt deel uit van de Pollet (Water) 
Group. Pollet Group, met hoofdzetel in 
Waregem, heeft vestigingen in 14 landen en is 
actief binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group bewerkt de markt van 
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2 
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit 
in totaal 6 gespecialiseerde medisch 
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep 
zo’n 1500 medewerkers. 

WAT HOUDT DE JOB IN 

 
 De PLC-Programmeur staat samen met een collega in voor 
het ontwerp en programmeren van allerhande 
waterzuiveringsprojecten bij onze klanten.  

• Je wordt ingezet vanaf ontwerp tot effectieve toepassing 
op de werkvloer.  

• Tijdens de ontwerpfase ben je betrokken bij 
projectvergaderingen en geef je feedback op ontwerp en 
design. Je staat in voor de ontwikkeling van de meest 
geschikte sturing voor een bepaalde toepassing en/of 
project.  

• Je zal zowel programmeren in nieuwe als bestaande 
installaties.  

• Bij ingebruikname ga je testen uitvoeren en deze ook 
opvolgen.  

• Sterke interesse in implementatie en begeleiding van het 
waterzuiveringsproces.  

• Je wordt ondersteund door een ervaren PLC-
programmeur die je begeleidt in het volledige 
opleidingstraject.  

• Verplaatsingen in binnen en buitenland schrikken je niet 
af.  
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WAT BIEDEN WIJ JOU 
 
We bieden jou een voltijdse functie aan en een 
aantrekkelijk salarispakket conform jouw kennis 
en ervaring. Een bedrijfsvoertuig krijg je ter 
beschikking.  
Op termijn kan de rol breder worden en kan je 
doorgroeien naar de rol van projectleider.  
We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een no-nonsens en dynamische KMO  

waar teamspirit centraal staat en waar 
ondernemerschap en initiatief nemen worden 
gestimuleerd. Je vervoegt tevens een warm 
internationaal bedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten.. 

PROFIEL 

 
Je hebt een bachelor diploma op zak (bij voorkeur 
elektromechanica/automatisatie). Ook pas-afgestudeerden 
zijn meer dan welkom! Een ervaren PLC-programmeur staat je 
bij en begeleidt je tot je de functie helemaal onder de knie 
hebt.  
 

• Je hebt een passie voor techniek en bent gebeten 
door programmatie en automatisatie.  

 

• Je bent hands-on en de handen uit de mouwen 
steken schrikt je niet af.  

 

• Je toetst graag je werk af in de praktijk, ter plaatse bij 
de klant.  

 

• Je levert graag topservice aan onze klanten!  
 

• Je behoudt het overzicht in drukke momenten en 
bent flexibel.  

 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan 
de klant op een heldere manier de nodige informatie 
verschaffen.  

 

• Je spreekt vlot Nederlands en Engels.  

 

 

 

LET’S MEET  

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
jobs@polletgroup.com 
Meer info? Neem een kijkje op: 

 
www.polletwatergroup.com 
www.eco-vision.be 

 

http://www.polletwatergroup.com/

