
 

 

 

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 ABC’s interne dienst te versterken, zijn we op zoek naar een gemotiveerde, communicatieve collega! 

 

 Je ondersteunt de dagelijkse werking met administratieve taken rond welzijn op het werk: verslagen 

opmaken, AO-statistiek beheren, klassement, opvolging fiches gevaarlijke stoffen, opmaak 

werkpostfiches, ... 

 Het preventiebeleid ondergaat een hervorming naar een nieuwe future-proof strategie – we zoeken 

een collega die hier graag mee aan verder bouwt 

 Praktisch en oplossingsgericht denken zijn eigenschappen die je typeren 

 Je bent een aanspreekpunt rond welzijn op het werk-vragen van ABC-collega’s en zorgt voor een 

passend antwoord 

 Het vertalen van (technische) informatie naar klare taal in opleidingen en toolboxen is jou niet vreemd 

 Je zet concepten, verslagen, vragen en projecten om in concrete acties 

 

 Je beschikt over een aantal jaren ervaring in een preventierol; bij voorkeur in een technische context 

 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 initiatief 

 Je hebt ervaring met werken in de structuur/in het opstarten van managementsystemen  

 Je bent overtuigd van het belang van welzijn op het werk en draagt deze boodschap enthousiast uit 

 Talenkennis (Engels/Frans) vormt een grote meerwaarde 

 

Je komt terecht in een technische context en interne dienst waar ruimte is voor initiatief, originele ideeën en 

persoonlijke groei. ABC is een onderneming in volle uitbreiding – waar praktische, realistische toepasbaarheid 

van de wettelijke context primeert.  

 

 

Vertel me waarom jij de ideale kandidaat zou zijn voor ons veiligheidsbeleid! 

Heye Esther; eh@abc-engines.com. 


