
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 brandstofver-
bruik en dus minder uitstoot. Om ons Projectteam te versterken, zijn we op zoek naar een

PROJECTINGENIEUR (M⁄V)

 » Je komt terecht in de Engineering afdeling. Je werkt technische oplossingen en implemen-
tatieplannen uit voor (internationale) klantenprojecten, die je van A tot Z (van contract tot 
afname/installatie van de motor) opvolgt.
 » Je geeft input over bepaalde technische specificaties en stelt alle noodzakelijke  
documenten (plannen, tekeningen, instructies,…) ter beschikking om interne (project)mede-
werkers, eventueel leveranciers en de opdrachtgever op de hoogte te houden.
 » Je bent aanwezig bij het testen van de motor (of je test zelf) om na te gaan of hij aan de 
vooraf bepaalde vereisten voldoet. Indien nodig, breng je een bezoek aan scheepswerven, 
ontwerpbureaus,…
 » Je volgt het budget van je eigen projecten op.
 » Je bewaakt de veiligheid en milieureglementering verbonden aan de uitvoering van het  
project en identificeert pijnpunten om zo de projectuitvoering correct en veilig te laten  
verlopen en Je onderhoudt contacten met leveranciers en klanten. Je rapporteert aan de 
Projectmanager.

JE PROFIEL

Je behaalde een bachelordiploma, idealiter in elektromechanica en hebt een goede kennis van 
mechanica en elektriciteit (laagspanning). Relevante ervaring in een technische omgeving is 
een troef, affiniteit met motoren versterkt je kandidatuur. 
De standaard Officepakketten kennen geen geheimen meer voor jou. Je hebt ervaring met 
ERP-systemen, waarbij kennis van Infor LN een pluspunt is. Je kan werken met CAD-tekenpak-
ketten (2D AutoCAD en 3D CAD software). Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en 
Engels. Kennis van het Duits is een toegevoegde waarde. Je bent een goede communicator en 
teamspeler.

WIJ BIEDEN JOU

Je komt terecht in een stabiele werkomgeving in een groeiend en financieel gezond bedrijf 
waar initiatief en innovatie warm onthaald worden. We bieden een gevarieerde functie aan 
waar we jou correct voor betalen op basis van je kennis en ervaring.


