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ACT Research nv is van oorsprong een voertuigtransformatiebedrijf 

dat opgericht is in 1994 te Kortenberg (Vlaams-Brabant). Een van hun 

grote specialiteiten is de ombouw en homologatie van personen-en 

bedrijfsvoertuigen. 
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VACATURE 
H O M O L O G A T I E  V E R A N T W O O R D E L I J K E  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als verantwoordelijke voor de dienst homologatie van ACT zie jij erop toe dat al onze ombouwen in 

overeenstemming met de Europese en Belgische reglementen/richtlijnen zijn en als dusdanig worden 

gecertificeerd. 

Je houdt jezelf continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de reglementering en vertaalt de 

officiële teksten in van toepassing zijnde interne instructies en beknopte checklists. 

Je zorgt ervoor dat alle dossiers zo vlot mogelijk worden behandeld en bent het aanspreekpunt voor 

zowel interne als externe homologatie-gerelateerde vragen. 

Je zorgt ervoor dat (externe) audits goed verlopen en stuurt (intern) bij waar nodig. 

Je zal voltijds werken vanuit ons filiaal te Kortenberg. 

 

BENODIGD PROFIEL 

Je hebt een technische achtergrond (Bachelor/Master). Specifieke voertuig-technische achtergrond is een 

pluspunt, maar bovenal ben je administratief nauwgezet, analytisch ingesteld en kan je complexe teksten 

interpreteren en omzetten naar de praktijk. 

Je houdt als verantwoordelijke steeds het brede overzicht van de alle homologatie-gerelateerde 

activiteiten.  

Je kan zelfstandig werken en toont zin voor initiatief, de complexere zaken behandel jij zelf en daarnaast 

zorg je ervoor dat je afdeling efficiënt functioneert. 

Je bent vertrouwd met het Microsoft Office pakket en kan ook gevorderde taken in Excel 

ontwikkelen/beheren. 

Je bent vlot drietaling (NL/FR/EN) en klantgericht: je onderhoudt contacten met federaties, 

overheidsdiensten, autokeuringscentra, testcentra, importeurs, merkvertegenwoordigers en eindklanten. 

Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervering en je beschikt over een rijbewijs B. 
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WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 

Een dynamische job met heel wat zelfstandigheid en een marktconform loon met extralegale voordelen. 

Een interne opleiding wordt voorzien. Aanvullend worden er regelmatig opleiding sessies georganiseerd 

door de sectorfederaties in samenwerking met de overheid. 

Hoe contact opnemen? 

Stuur een e-mail met jouw CV en jouw motivatie om voor ons te komen werken naar:  

jarne@act-research.be 

 

Wij zullen contact met jou opnemen binnen de 3 werkdagen. 
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