
Anglo Belgian Corporation is een toonaangevende motorenfabrikant die van ontwikkeling tot indienststelling 

bij de klant verzorgt vanuit de Gentse site. Momenteel telt ABC zo’n 300 medewerkers. 
 

ABC-motoren vind je terug 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 technische afdelingen Engineering & R&D te ondersteunen, zijn we op zoek naar een: 

Een administratieve superheld, met een hart voor structuur. 

 

 Je komt terecht in een gevarieerde omgeving, waarbij multitasking voor de uitdaging zorgt 

 Je volgt de administratie van projecten op, en bewaakt de structuur en eenduidigheid; bv: 

o Mails (intern/extern) 

o Deadlines 

o Verzonden files en documenten 

o Verslagen en rapporten 

 Je maakt vertalingen waar nodig (Engels en Frans) 

 Je stelt zelf documenten op volgens de richtlijnen 

 

 Je beschikt minimaal over 5 tot 10 jaar ervaring in een project-/multitasking omgeving 

 Je hebt affiniteit met techniek (achtergrond, interesse) 

 Je kan structureren en informatie beheren met oog voor detail in functie van de interne en/of externe 

klant 

 Je bent assertief waar nodig. Het kan een uitdaging zijn om tijdig alle nodige informatie en 

documentatie intern/extern te verkrijgen 

 Je bent resultaatgericht, werken met deadlines schrikt je niet af 

 ABC handelt in een internationale context, een (zeer) goede kennis Engels en Frans is een noodzaak 

 Je houdt van zelfstandig werken en bent proactief ingesteld  

 Je bent een communicatieve kandidaat en een teamspeler 

 

Je komt terecht in een groeiende en dynamische omgeving waar initiatief en innovatie warm onthaald worden. 

We bieden een gevarieerde functie aan waar we jou correct voor verlonen, op basis van je kennis en ervaring. 

Heb je zelf interesse of ken je iemand die in aanmerking zou kunnen komen? 

Solliciteren kan bij Heye Esther; eh@abc-engines.com. 


