
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:  

 

Een administratieve en organisatorische duizendpoot met een technische interesse 

 

 

FUNCTIE 

 Je biedt (technische) ondersteuning aan klanten en beantwoordt hun vragen (via mail en telefonisch)  

 Je volgt de klanten administratief op en onderhoudt een goede communicatie en contact 

 Je houdt de (technische) informatie in de database en ERP-pakket mee up-to-date 

 Je verwerkt klantvragen voor onderdelen, maakt offertes en orders en volgt deze verder op 

 Je verzorgt het voor en na traject van de interventies van onze techniekers on site 

 Je verwerkt de rapporten van de techniekers en deelt deze mee aan de klanten 

 Je verwerkt en documenteert eventuele klantenklachten 

 Je rapporteert aan de After Sales Manager 

 

JE PROFIEL 

 Je diploma is voor ons niet zo belangrijk, we willen graag iemand ontmoeten met een technische 

interesse en administratieve vaardigheden 

 Je kan goed werken met de Standaard Office pakketten (Word, Excel, Outlook) en ERP-systemen (kennis 

van Infor LN is een pluspunt) 

 Je hebt een gedegen kennis van Nederlands, Frans en Engels. Kennis van het Duits is een toegevoegde 

waarde 

 Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring opgedaan, idealiter in een technische omgeving;  

 Je bent een goede communicator, organisator en een bewezen teamspeler ; 

 

 

WIJ BIEDEN JOU 

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; of Claeys Marianne; mc@abc-engines.com. 

 

 


