
 

 

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:  

 

Om onze dienst HR & Safety te versterken, zijn we op zoek naar een multifunctionele, gemotiveerde collega! 

 

FUNCTIE 

OPLEIDINGEN 

 Je verzorgt de planning & coördinatie van onze opleidingen (intern bv nieuwe medewerkers/extern) 

 Je beheert de opleidingsdossiers (registratie opleidingen, scannen attesten, opvolging comp.diagram...) 

 Je volgt actief de subsidie-dossiers op  

 

SAFETY/WELZIJN OP HET WERK 

 Je ondersteunt met administratieve taken rond welzijn op het werk: verslagen opmaken, AO-statistiek 

beheren, klassement, opvolging fiches gevaarlijke stoffen, opmaak werkpostfiches, ... 

 Je bent een aanspreekpunt rond welzijn op het werk-vragen 

 Je plant de medische onderzoeken in; in overleg met de personeelsdienst 

 Je vertaalt verslagen in concrete actieplannen 

 

EXTRA 

 Meewerken aan event-organisatie & interne communicatie 

 Actief deelnemen in de organisatie en opzet van HR-projecten binnen ABC; bv Employer Branding 

 

JE PROFIEL 

Je kan gestructureerd rapporteren, je bent nauwkeurig, discreet en correct.  

Prioriteiten stellen, je werk zelf efficiënt organiseren en plannen vormen voor jou geen probleem. 

Je bent een teamplayer & hebt zin voor initatief.  

Je bent overtuigd van het belang van welzijn op het werk en weet deze boodschap enthousiast uit te dragen. 

Een opleiding in preventie/welzijn op het werk is een troef maar geen noodzaak. 

Technische kennis/inzicht is een meerwaarde. 

 

WIJ BIEDEN JOU 

Je komt terecht in een nieuw samengesteld team; waarbij groei en ontwikkeling centraal staan. 

Je krijgt een interne opleiding en de tijd om je in te werken in de onderneming.  

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


