
 

 

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

middelsnellopende dieselmotorfabrikanten. De 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. Om onze verdere groei te 

ondersteunen, zijn we op zoek naar  

 

 

FUNCTIE 

In de afdeling ‘Aftersales’ kom je terecht in een dynamisch team en een job vol variatie en uitdagingen. Na 

een grondige interne opleiding ga je autonoom op verplaatsing in het kader van de opstart en het onderhoud 

van of herstellingen aan motoren – die we zelf ontwerpen en produceren - bij de klant. De motoren worden 

wereldwijd verkocht, wat betekent dat je internationaal zal ingezet worden. Je maakt bovendien 

foutendiagnoses (elektrisch en mechanisch) en garantierapporten en volgt alles administratief op. Je bent het 

eerste aanspreekpunt van de klant bij problemen. 

 

JE PROFIEL 

Je behaalde minimaal een TSO-diploma in (elektro)mechanica. Als je hier nog een degelijke kennis van 

dieselmotoren en beveiligingssystemen kan aan toevoegen, heb je een extra troef. 

Je bent bereid om flexibel te werken en je weet van aanpakken. Voor internationale reizen draai jij je hand niet 

om; hou er rekening mee dat je soms enkele weken van huis kan zijn. Een goede kennis van Nederlands, Frans 

en Engels is noodzakelijk.  

Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

WIJ BIEDEN JOU 

Je komt terecht in een stabiele werkomgeving in een groeiend en financieel gezond bedrijf. Deze functie geeft 

je de kans om je technische en sociale vaardigheden ten volle te ontplooien. Je krijgt een interne opleiding en 

de tijd om je in te werken in ons product en de onderneming. Je kan rekenen op een marktconform salaris en 

enkele extra’s.   

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. 

  



 

 

  


