
 

 

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 

 Als lid van het engineeringteam sta je in voor het ontwerp van “Engine Control and Monitoring 

Systems” (ECU / EMU systems) 

 Je ontwerpt projecten voornamelijk in CodeSys en andere software omgevingen volgens specificaties 

en conform de wettelijke richtlijnen 

 Je documenteert en geeft informatie over je ontwerpen en functionaliteit aan collega’s en ondersteunt 

hen zo in hun werk 

 Je zorgt voor een correcte opvolging en rapporteert op regelmatige basis over de stand van zaken van 

de verschillende opdrachten waaraan je werkt 

 Je maakt de nodige analyses om eventuele moeilijkheden tijdig te kunnen opsporen 

 Je denkt actief mee over nieuwe technologieën en toepassingen 

 Je rapporteert aan de Manager Electrical Engineering 

 

JE PROFIEL 

 Je hebt een hogere technische opleiding genoen, of verworf deze kennis door ervaring 

 Je werkt gestructureerd en bent analytisch sterk 

 Je hebt een degelijke kennis van CodeSys en Siemens S7 (TIA Portal) 

Een basiskennis van Simulink (Matlab) en IT (hardware) versterken je kandidatuur 

 Je bent een teamplayer met sterke interpersoonlijke vaardigheden 

 Je hebt een gedegen kennis van Nederlands en Engels. Kennis van Frans en/of Duits is een plus 

 Je kan idealiter terugkijken op een aantal jaren relevante ervaring 

 

WIJ BIEDEN JOU 

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

autonome functie. 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. 

 

  



 

 

  


