
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 motorenfanaat met technische affiniteit en goede planningskills 

 

 

FUNCTIE 

 Je brengt de werkvolgorde in kaart van het montageproces van de (prototype-)motoren, om inzicht te 

krijgen in de doorlooptijd van de verschillende stappen en indien mogelijk efficiënter te laten verlopen 

 Je ontwerpt tools op maat; om het heffen en hijsen voor de ABC-medewerkers ergonomisch 

verantwoord te maken 

 Je stelt instructies op door het montageproces nauw op te volgen, om zo anderen te informeren over 

de juiste stappen 

 Je stelt een werkplanning op, op basis van de beschikbare capaciteit en de gevraagde timing  

 Je past je uitstekende troubleshooting skills toe, om zo proactief te handelen vooraleer 

planningsproblemen, montage-issues of capaciteitsnoden zich voordoen 

 

JE PROFIEL 

 Je bent technisch sterk, motoren zijn deel van je levensstijl, professioneel of recreatief 

 Je hebt ervaring in 3D-tekenen 

 ERP-kennis is een meerwaarde – zin om in een ERP-systeem te werken is een noodzaak 

 Je hebt een goed inzicht in hoe processen werken – je kan eenvoudig een process in kaart brengen 

 Optimaliseren is je ding – continue verbeteren is eigen aan je werkattitude, tevens is een compromis 

vinden dat werkbaar is voor alle partijen ook een overwinning 

 Je bent communicatief, van nature nieuwsgierig en hebt zin om met collega’s in interactie te gaan om 

zo meer over een werkproces te leren 

 

 

 

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. 


