
 

   

  

 

 

 

 

Het begint met een idee en jij als  Vision Engineer zorgt voor dé perfecte oplossing samen 

met collega’s, klanten en leveranciers.  

 

Jouw hoofdtaak is het bedenken, ontwerpen, opzetten en implementeren van een Vision 

inspectie systeem. Vision inspectie systemen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het uitvoeren 

van kwaliteitscontroles, het meten van producten, het herkennen van afkeur van producten 

etc.  Je gaat met het hele pakket aan de slag van scratch tot in bedrijfname. Je houdt je niet 

alleen bezig met het opstellen van de software maar je zoekt ook naar hardware 

oplossingen. Je bent op vele gebieden actief: op het ene moment ben je bezig met het 

schrijven van de software, terwijl je op het andere moment werkzaamheden verricht op 

mechanisch en/of elektro gebied. Uiteraard staat een heel team van ervaren collega’s voor 

je klaar om je daarbij te helpen. 

 

Aangezien zich onze klanten in zowel binnen- als buitenland bevinden heb je er geen 

moeite mee om zo nu en dan te reizen. 

 

Wie zijn wij: 

GDO bv te Eygelshoven kent zijn oorsprong vanuit de mijnindustrie. In 1899 opgericht en 

begonnen als gereedschapsbouwer voor de mijnbouw. Inmiddels hebben wij ons 

ontwikkeld tot een speciale machinebouwer voor industriële automatisering en vision-

inspectie. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale 

materialenindustrie, industriële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met 

name gespecialiseerd in het vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Met andere 

woorden je komt te werken bij een innoverend bedrijf met een enorme historie. Jouw 

collega’s zijn enthousiaste techneuten die zich iedere dag opnieuw met veel passie inzetten. 

 

 

  



 

   

Wat ga je doen? 

✓ Je gaat je bezig houden met het ontwerpen van inspectie software op basis van de 

specificaties van de klant; 

✓ Je onderzoekt en selecteert de juiste hardware 

✓ Je onderzoekt nieuwe technieken en doet regelmatig, al dan niet in opdracht van de 

klant, een specifiek vooronderzoek of uitgebreide studie 

✓ Je hebt contacten met collega’s, klanten en leveranciers. Jouw communicatieve 

vaardigheden zijn derhalve ook uitstekend. 

✓ Je stelt documentatie op zoals handleidingen/kalibratie manual 

✓ Je stelt de machine in bedrijf (installatie) maar verzorgt ook de benodigde trainingen 

bij de klant en indien gewenst verzorg je ook de service dienstverlening. 

 

Welke kwalificaties breng je mee? 

✓ Je beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleiding 

Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, ICT succesvol afgerond. 

✓ Bij voorkeur heb je ervaring met Labview. Beheers je echter een van de volgende 

software pakketten dan komen we ook heel graag in contact met je: Halcon, 

OpenCV, Keyence, Cognex 

✓ Kennis van of SQL-databases 

✓ Je bent met meerdere projecten tegelijkertijd bezig, dat betekent dat je moeiteloos 

tussen de projecten kunt schakelen.  

✓ En aangezien je in dynamische werkomgeving terecht komt kun je goed inspelen op 

wijzigingen in de planning 

✓ Je bent een kei in troubleshooting en je weet te allen tijde de rust te bewaren.  

✓ Belangrijk in deze functie is dat je over een echte aanpakkersmentaliteit beschikt. Je 

bent namelijk niet alleen bezig met het ontwikkelen van een Vision Inspectie 

Systeem, maar indien noodzakelijk sleutel je net zo graag aan de machine tot het 

gewenste resultaat is behaald. 

✓ Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Engelse en Duitse taal. 

✓ Je kunt heel goed zelfstandig werken en uiteraard heb je een hele grote passie voor 

techniek. 

✓ Je staat open voor vreemde talen en culturen en je hebt geen vliegangst 

✓ Tenslotte beschik je over een geldig rijbewijs (B) 

 

  



 

   

Wat hebben wij jou te bieden?  

✓ Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn).  

 

✓ Een passend salaris conform CAO Metalektro, 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij 

een fulltime dienstverband (40 uur)  

 

✓ Reiskosten- en pensioenregeling  

 

✓ Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien  

 

✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.  

 

Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Indien jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging binnen een high-tech bedrijf met veel 

vrijheid, ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en leuke collega's. Bel ons dan voor het maken 

van een afspraak. Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij jou exact zien waarom wij zo 

trots zijn op GDO. 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5464770 
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