
Als homologatie expert sta je in voor een correcte homologatie en preregistratie van de opgebouwde
voertuigen via de applicaties die de overheid hiervoor aanbiedt (Bevasys, Fastlane, IFast, WTAS, ...)
Je volgt projecten op vanaf begin tot oplevering met oog op de vereiste homologatie en houdt hiervoor
contact met alle interne betrokkenen (ingenieur, technisch tekenaar, productie, aankoop, sales, ...) 
Je analyseert projectbeschrijvingen met oog op het homologatietraject
Je plant, coördineert en volgt de aanvragen voor homologatie nauwkeurig op
Je maakt en controleert homologatiedossiers, meet voertuigen op en staat in voor de typeplaatjes
Ook de voorbereiding, begeleiding en opvolging van COP audits behoren tot je takenpakket

Je hebt bij voorkeur een eerste relevante werkervaring achter de rug in onze sector en/of een
coördinerende rol, maar motivatie is belangrijker dan opleiding of ervaring
Je bent uiterst nauwkeurig, administratief sterk en kan vlot overweg met de computer
Je hebt een analytisch en resultaatgericht denkvermogen
Je werkt ordelijk en bent goed georganiseerd
Je hebt een flexibele mindset, houdt van uitdagingen en bent stressbestendig
Je kent de relevante technische regelgeving van voertuigen
Je bent een teamplayer maar je werkt ook graag zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidszin
Kennis van AutoCAD is een meerwaarde
Frans en/of Engels is een pluspunt

Functieomschrijving: 

Profiel: 

Ons aanbod: 
Je komt terecht in een bloeiend bedrijf en werkt vanuit onze vestiging in Kortrijk (Heule) waar je wordt
omgeven door enthousiaste collega’s bij wie je steeds terecht kan voor advies. We bieden jou ruimte voor
initiatief en zelfstandigheid. Bovendien zijn er tal van doorgroeimogelijkheden. Je kan rekenen op een vast
contract gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris in verhouding met jouw ervaring en capaciteiten alsook
extra legale voordelen inclusief bedrijfswagen.

Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en cv door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.  
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