Antwerp EuroTerminal is de grootste multipurpose Terminal die je momenteel kan vinden binnen de Haven van
Antwerpen. Als Home Terminal van de Grimaldi groep, specialiseren we ons in de behandeling van zowel
containers, stukgoed als RoRo. Onze kaai vormt via Finnlines, ACL en Grimaldi een directe lijnverbinding naar
Rusland en Noord-Europa, het Middellands zeegebied, West-Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Antwerp
EuroTerminal stelt dagelijks meer dan 300 mensen te werk en is gevestigd te Verrebroek.
Omdat AET in volle uitbreiding is, zijn we ter versterking van ons team op zoek naar een (M/V):

Safety Officer
De Safety Officer draait mee binnen de Risk en Security dienst van AET en houdt een goed
overzicht over het totaal aan operaties die plaatsvinden op de Terminal.
De M/V Safety Officer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voert werkplekinspecties en observaties uit om ons veiligheidsbeleid verder te ontwikkelen
Analyseer ongevallen en incidenten en stelt realistische maatregelen voor in samenspraak met
onze leidinggevenden
Voert risicoanalyses uit volgens verschillende methodieken
Staat in voor de begeleiding van een veilige, respect- en kwaliteitsvolle uitvoering van de laaden losoperaties.
Ziet erop toe dat de interne instructies, de verkeerscode, geboden en verboden nageleefd
worden.
Spreekt personen aan, corrigeert, motiveert of verbaliseert ze
Ondersteunt onze medewerkers en hiërarchische lijn door hen te laten meekijken door je
veiligheidsbril
Werkt procedures uit om de veiligheid van je collega’s te garanderen
Is een communicatiekameleon die zich aanpast aan zijn doelpubliek
Is sterk in het bewaken van prioriteiten en respecteren van deadlines
Is administratief sterk, maar steekt de handen uit de mouwen waar en wanneer nodig.

Profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over een diploma preventieadviseur niveau 2 of Integrale Veiligheid
Je hebt een pragmatische kijk op alles wat met veiligheid en preventie te maken heeft;
Je bent een sterke communicator en durft op een gezond assertieve manier mensen aan te
spreken op gedrag;
Je bent consequent en een echte teamspeler;
Je werkt in een tweeploegensysteem (6u tot 14u en 14u tot 22u). Indien nodig ben je in het
weekend beschikbaar;
Ook in de wintermaanden schrikt buitenwerk je niet af;
Enige ervaring binnen een havenomgeving of kennis van havenbegrippen is een troef.

Aanbod
Je komt terecht in een sterk groeiend bedrijf in de Antwerpse Haven dat constant evolueert, maar een
stabiele en zekere werkomgeving vormt en waar persoonlijke inbreng gewaardeerd wordt. We bieden
een marktconform salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen, zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en maaltijdchecques (…).

