
 
 

 

Installation Engineer (internationaal) 

TREALITY: toonaangevend producent van high-end visuele oplossingen 

TREALITY is een wereldspeler en blinkt al 25 jaar uit in de ontwikkeling en implementatie van visuele 

oplossingen voor hoogtechnologische simulatoren. Onze systemen worden hoofdzakelijk gebruikt 

tijdens de opleiding van helikopter- en fast jetpiloten. Daarnaast worden onze oplossingen ook vaak 

gebruikt voor andere applicaties zoals luchtverkeersleiding en scheepsbrugsimulatoren.  

Bij TREALITY draag je bij aan een unieke missie: onze producten borgen de opleiding van toekomstige 

piloten en personen met een extreem grote verantwoordelijkheid over de veiligheid van anderen. 

Onze producten garanderen dat de opleiding van deze mensen naar het hoogst haalbare en meest 

realistische niveau gebracht wordt. 

TREALITY is internationaal actief en biedt oplossingen aan klanten over de hele wereld. Onze vestiging 

in België ligt in Kuurne (regio Kortrijk) en wij werken in tandem met ons hoofdkantoor in Xenia, OH,  

Verenigde Staten. 

Momenteel zoeken we voor onze site in Kuurne een Installation Engineer. 

Functie 

Als Installation Engineer installeer je visual displays, vaak military flight gerelateerd. Onze systemen 

bestaan uit mechanische, elektronische en optische componenten zoals mechanische structuren, 

projectoren, optische filters, camera’s, software etc. Na een on-the-job opleiding word je een spilfiguur 

om installaties op te starten en op maat van de klant af te werken. Hieronder een greep uit het 

uitdagende takenpakket van deze rol:  

- Samen met je collega’s zorg je voor de opbouw van de mechanische structuur, installatie van 

projectoren en lenzen, filters en regel je het visueel systeem af in lijn met de overeengekomen 

specificaties met de klant;  

- Je vertegenwoordigt TREALITY bij een kleinere groep van belangrijke zakenpartners en op 

verplaatsing ben je het aanspreekpunt voor onze klanten; 

- Je neemt verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van onze projecten on-site en 

draagt actief bij aan verbeterprojecten; 

- Aanvankelijk ben je all-round maar na verloop van tijd word je een matter specialist.  

In deze rol werk je nauw samen met andere afdelingen zoals R&D, Project Management en Operations. 

Je rapporteert in een vlakke structuur aan de Installation Manager.  

 

Profiel 

TREALITY is op zoek naar een dynamische junior die deel wil uitmaken van een selecte groep 

specialisten in de unieke wereld van visuele simulatie. We verwachten de volgende vaardigheden: 



 
- Je hebt een bachelordiploma in een technische of andere relevante richting (elektronica of 

elektromechanica). 

- Je bent een globetrotter en bent klaar om heel vaak internationale, wereldwijde zakenreizen 

te maken, soms van drie weken;  

- Je hebt interesse en verwerft ook vlot inzicht in hoe elektronische apparatuur functioneert, de 

combinatie met optica en mechanica schrikken je niet af ;    

- Je leest vlot mechanische tekeningen en hebt een goed 3D inzicht; 

- Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels; 

- Je kan vlot overweg met het Microsoft Office pakket (Excel, Outlook, Word);  

- Waarden als collegialiteit en team spirit draag je heel hoog in het vaandel; 

- Je begrijpt het belang van goede relaties met klanten en repeat business; 

- Je bent kritisch ingesteld en durft bepaalde processen in vraag stellen. 

Aanbod 

Bij TREALITY kom je terecht in een jong, dynamisch en vooruitstrevend team. Als spilfiguur krijg je de 

kans om op internationaal niveau te werken in een zeer interessante niche business, met uitstekende 

voorwaarden: 

- Een sterk basissalaris;  

- Flexibele werkregeling: glijtijden, home office, extra ADV-dagen…;  

- Cafetariaplan (fiets, wagen,...) 

- Maaltijdcheques; 

- Hospitalisatieverzekering; 

- Groepsverzekering.  

Plaats tewerkstelling 

Pieter Verhaeghestraat 44, Kuurne. Sinds september vertoeven we in een gloednieuw modern pand. 

Interesse? 

Bij interesse, stuur je cv en korte motivatie naar hrbelgium@trealitysvs.com. Aarzel niet ons te 

contacteren bij verdere vragen.  
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