
 

 

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 

ABC ontwikkelt volop motoren op alternatieve brandstoffen om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken 

en zelfs helemaal te elimineren. Als ontwikkelingsingenieur ontwerp je de motor zo dat hij optimaal is afgestemd 

om op deze brandstoffen te draaien.  

 

Binnen het ontwikkelingsteam werk je mee aan de ontwikkeling van motoren die draaien op hernieuwbare 

brandstoffen. Je zorgt voor de nodige aanpassingen aan motoronderdelen, overlegt met leveranciers en je zorgt 

ervoor dat alle nodige onderdelen geproduceerd worden zodat testmotoren kunnen gebouwd worden. Je werkt 

een testplan uit en je werkt zelf mee tijdens de testen op de teststand om de nodige data te verzamelen. Je 

analyseert de gegevens en past het ontwerp of sturing aan indien nodig. 

Je zorgt ook voor de certificatie van de systemen en de overdracht naar de projectingenieurs, verkopers en 

servicedienst. Indien nodig ga je ook zelf naar de installatie bij de klant. 

Voor complexe projecten ondersteun je de verkopers en projectingenieurs.  

Verder volg je de nieuwe ontwikkelingen op en bekijk je de haalbaarheid 

 

JE PROFIEL 

 Je bent een teamplayer met een sterke verantwoordelijkheidszin 

 Je hebt een Master diploma, of verwierf deze kennis door ervaring 

 Je hebt kennis van verbrandingsmotoren en de verschillende verbrandingsprocessen 

 Ervaring in een gelijkaardige ontwikkelingsomgeving is een sterke meerwaarde, net als ervaring met 

teken- en simulatieprogramma’s 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels. Kennis van Frans en/of Duits is een meerwaarde 

 

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. 

  



 

 

  


