
 

 

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 

Het doel van de functie is om nauwkeurig passende werkstukken af te leveren, meestal op maat van de 

concrete opdracht. Je neemt dus een belangrijke schakel in het productieproces in, meer specifiek in de 

opbouw en de montage van motoren. Hieronder een overzicht van jouw taken:  

 je staat in voor het ontbramen van diverse motoronderdelen  

 je bent ook verantwoordelijk voor het paswerken van die motoronderdelen  

 je monteert de onderdelen (motorblokken, drijfstangen…)  

 je krijgt dan ook een heel aantal montageposten aangeleerd  

 je maakt de opdrachten lever klaar voor de klant     

 je werkt zowel aan stukwerk als aan seriewerk 

 

JE PROFIEL 

Je hebt een technisch secundair diploma mechanische vormgevingstechnieken, werktuigkunde, 

autotechnieken… Je bent een krak in deze technische discipline van paswerker. Hierin kan je ook een aantal 

jaren relevante ervaring voorleggen. Je kan goed montage tekeningen en plan lezen. 

Je steekt graag de handen uit de mouwen en je hebt een duidelijke voorkeur voor manueel werk.  

Precisiewerk is echt aan jou besteed. Je werkt in een dagdienst of in een twee ploegenstelsel. 

 

WIJ BIEDEN JOU 

Na een positieve evaluatie krijg je een vast contract aangeboden. Je komt terecht in een gezond en snel 

groeiend bedrijf, waar je een motiverend loon krijgt in functie van jouw ervaring en competenties. Deze functie 

geeft jou de kans om jouw technische competenties ten volle te ontplooien.  

Je krijgt een grondige interne opleiding en de kans om te werken aan een heel specifiek, Belgisch product in 

een markt stabiele 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. 

  

  



 

 

  


