Honda is een wereldwijd begrip als ontwerper en producent van moderne, energiezuinige en performante wagens en
motorfietsen. Daarnaast is Honda ook toonaangevend in het segment van industriële motoren en power producten
zoals buitenboordmotoren en grasmaaiers. Honda staat voor design, voor en door mensen.
Het Regulatory Affairs Department van Honda Motor Europe te Aalst is verantwoordelijk voor de homologatie van
Honda producten (automotive, motorfietsen en powerproducten) volgens de geldende Europese en Internationale
wetgeving. Verder houdt deze afdeling ook de nodige contacten met alle wettelijke instanties en wordt er gezorgd
voor de nodige technische regularisaties. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een

HOMOLOGATION & REGULATIONS ENGINEER
Jouw job:
•
•
•
•

•
•

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de wettelijke verplichtingen m.b.t. de Honda producten.
Je evalueert en analyseert alle info en onderzoekt welke invloed er zal zijn op de producten en de technische
regularisaties ervan.
Op basis van jouw expertise zorg je voor de nodige rapportage en informatiedoorstroom naar alle betrokken
afdelingen binnen Honda, op regionaal niveau.
Je zal actief participeren in overlegmomenten en meetings met alle betrokken partijen, zowel op Europees
en Internationaal niveau, om de nodige info te verzamelen en de belangen voor de Honda producten te
verdedigen, ook naar de toekomst toe.
In deze job zal je nauw samenwerken met de verschillende R&D-departementen binnen Honda.
Je zal rapporteren aan de Manager Regulatory Affairs en zal ook nauw contact hebben met hoofdkantoren in
Europa en Japan.

Jouw profiel:

•
•
•
•
•
•

Je hebt een technisch bachelor of masterdiploma (vb. Autotechnologie, Automotive Engineering,…).
Bij voorkeur kan je reeds enkele jaren relevante ervaring voorleggen.
Je bent een netwerker met sterke analytische en communicatieve vaardigheden, je bent sterk in het
overtuigen van anderen.
Je bent een teamspeler met een proactieve en ondernemende aanpak.
Naast het Nederlands kan je ook professioneel communiceren in het Engels.
Je bent bereid om te reizen voor je job.

Wat bieden we:
•
•
•

Een uitdagende en gevarieerde job met veel internationale contacten en waar je voortdurend in aanraking
zal komen met de nieuwste trends en technologieën in de sector.
Je zal deel uitmaken van een ervaren team die de nodige expertise met jou kan delen.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket dat aangevuld wordt met extralegale voordelen en flexibele
werktijden.

Wil jij graag deel uitmaken van ons team?
Solliciteer online: sofie.geenen@honda-eu.com

