
 

 

Anglo Belgian Corporation, met hoofdzetel in Gent, is één van Europa's meest toonaangevende 

middelsnellopende motorfabrikanten. ABC-motoren worden gebruikt in schepen, locomotieven en 

generatorsets. Anglo Belgian Corporation werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nog efficiëntere motoren 

met meer vermogen, een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot. We zijn op zoek naar:  

 

 

FUNCTIE 

 Je ontwerpt nieuwe stukken in 3D en 2D (Catia V6 en Autocad) en je verbetert bestaande stukken. Je 

houdt hierbij steeds rekening met de best mogelijke productiemethode, de te halen nauwkeurigheden 

en montagemogelijkheden. 

 Je werkt samen met andere designers en ontwikkelingsingenieurs om nieuwe ontwerpen uit te 

tekenen. 

 Je overlegt met de betrokken diensten (aankoop, productie, montage, service) om ervoor te zorgen 

dat jouw ontwerp aan de verwachtingen voldoet. 

 Je zorgt ervoor dat de aangepaste of nieuwe stukken besteld worden en in productie gaan. Je volgt 

deze op in de montage en proefbank. Indien nodig voer je aanpassing door; 

 Op regelmatige basis overloop je de stand van zaken van de verschillende opdrachten om eventuele 

moeilijkheden tijdig te kunnen opsporen; 

 Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op. 

 

JE PROFIEL 

Je bent een teamplayer met een sterke verantwoordelijkheidszin. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig;  

Je hebt een goede kennis van 2D en 3D tekenen, ervaring met Catia V6 en Autocad zijn een meerwaarde. 

Je hebt interesse in motoren en kent de basisprincipes. 

Je hebt kennis van productieprocessen en je houdt daar rekening mee in je ontwerpen. 

Je hebt kennis van Nederlands en Engels. Kennis van andere talen is een plus. 

Relevante ervaring versterkt je kandidatuur, net als kennis van software pakketten: Infor LN, Word, Excel(VBA). 

 

WIJ BIEDEN JOU 

Je komt terecht in een dynamische omgeving waar je mag rekenen op een grondige inwerkperiode. We 

voorzien een competitief loon in functie van jouw ervaring en competenties. 

 

Heb je zelf interesse of ken je iemand die in aanmerking zou kunnen komen? 

Solliciteren kan bij Heye Esther; eh@abc-engines.com; of Claeys Marianne; mc@abc-engines.com. 

  



 

 

  


