WERKEN BIJ
ACE development & engineering

Je weet al wat ACE development & engineering doet, de website heb je al eens bekeken. Maar hoe is
het nou om te werken bij ACE?
Als je kiest voor ACE, kies je voor werken in een dynamische omgeving waar veel aandacht is voor
samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en ga je werken voor een breed scala van opdrachtgevers.
Of je nu veel werkervaring hebt of pas bent begonnen met je engineeringscarrière, een goed
persoonlijk plan voor je ontwikkeling is belangrijk. Onze lead engineers, resource managers en
accountmanagers zijn jouw coach. Met hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk weten zij als geen
ander jouw kennis en ontwikkeling te matchen met de projecten die ACE uitvoert voor de top van de
industriële bedrijven.
Belangrijke component in jouw werk is je plek. Samen met de ondernemingsraad heeft ACE
verschillende modellen ontwikkelt waarop jij je dag en werkplek kunt plannen. Kies bijvoorbeeld
voor flexibele uren en bepaal zelf je work/life balance. Behoefte aan dynamiek en contacten met
collega’s? Plan je werkdag op een van onze kantoren. Meer concentratie en rust nodig? Plan dan je
werkdag thuis. ACE zorgt zelfs voor ergonomische kantoormeubilair voor jouw werkplek thuis.
Natuurlijk zijn ook de secundaire arbeidsvoorwaarden bij ACE van een goed niveau. We werken met
een gedegen functiehuis zodat je weet waar je aan toe bent en je een extra leidraad hebt bij het
plannen van je carrière.
ACE engineers werken in multidisciplinaire teams vanuit één van de vijf Business Units: Hightech
Systemen, Industriële Automatisering, Productontwikkeling, Constructietechniek, Automotive
Engineering. Dat betekent dat je werkt in een groep van engineers met verschillende achtergronden
en ervaringen waar je gemakkelijk gebruikt van kunt maken.
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Vind je het leuk om internationale contacten te leggen? Bij ACE werken engineers uit meer dan
15 landen van over de hele wereld. Teams werken pas echt goed samen als engineers elkaar
ook buiten het werk leren kennen. Daarom organiseren wij regelmatig after work events. Zo
hebben we bijvoorbeeld al wandelingen in Eindhoven en Gent gehad, barbecues, kerstdiners,
maar ook de klassiekers als carting, survival en lasergaming.
Ook hebben we regelmatig excursies waar je je voor kunt inschrijven. Zo gingen we bijvoorbeeld
al een keer naar het team van Inmotion op het circuit van Zandvoort. Onlangs hebben we ook
met alle collega’s een online pubquiz gedaan compleet met thuis geleverd borrelpakket en
onder begeleiding van een echt quizmaster!

ACE engineers aan het woord:
"Bij ACE werk ik voor verschillende opdrachtgevers. Ik vind dat
fijn want ik heb hierdoor de kans om van veel verschillende
technologieën te proeven." - Patrick Buyse, Mechanical
Designer
"Je krijgt hier de mogelijkheid om je talenten steeds verder te
ontwikkelen." - Klaas De Smedt, Ontwerper
"We zijn hier vlot in communicatie en er is tijdens het werk
voldoende tijd voor humor. Er kan heel veel gezegd worden
tegen elkaar. Dat is voor mij heel belangrijk. Net als trots zijn
op je werk." - Niels Van Ransbeeck - Mechanical Design
Engineer
Wil jij ook werken bij ACE development & engineering? Kijk dan op onze website voor de laatste
vacatures.
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