Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de gekende Grimaldi lijndiensten naar West-Afrika, Zuid Amerika en het Middellandse Zeegebied en bedient daarnaast diverse multipurpose schepen. Via diverse
kanalen wordt een zeer uitgebreide hoeveelheid cargo aangeleverd of afgehaald, zoals: personenwagens,
trucks en zelfrijdende machines, maar ook containers, stukgoed en project cargo.
Antwerp EuroTerminal stelt meer dan 300 mensen tewerk en is gevestigd te Verrebroek.
Momenteel is Antwerp EuroTerminal op zoek naar een m/v:

Vessel Planner
Functie
Als scheeps- en barge planner bouw je een diepgaande operationele kennis op van operaties in de
maritieme wereld en het havengebeuren:
•
•
•
•
•
•

Je bereidt de lossing en lading van CON/RO-schepen minutieus voor, rekening houdend met
vooraf opgegeven parameters.
Je staat daarbij in voor het opstellen van gedetailleerde los- en laadplannen per schip.
Je bent het aanspreekpunt voor Ceelbazen en Foremannen (havenarbeiders) die jouw planning
zullen uitvoeren.
Het uiteindelijke doel van jouw werk per schip is de creatie van een gedetailleerd vertrekplan
bestemd voor de volgende haven.
Ook yard- en lichterplanning zullen in de toekomst tot jouw takenpakket behoren.
Je komt terecht in een team van vier personen waarbij collegialiteit en zelfstandig kunnen werken
van het grootste belang is.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Qua persoonlijkheid typeer je jezelf als nauwkeurig en punctueel, communicatief en een
enthousiaste teamspeler.
Je bent oplossingsgericht ingesteld en durft initiatief nemen.
Je kan zeer resultaatgericht en volgens strikte deadlines werken.
Je bent pragmatisch en beschikt over een hoge dosis logisch inzicht.
Je beschikt minstens over een professionele of academische bachelor, of bent gelijkwaardig door
ervaring
Informatica: Kennis AS400 is een meerwaarde, goede kennis van courante pc-toepassingen (MS
Excel) is een vereiste.
Je kan je vlot uitdrukken in meerdere talen (Nederlands, Engels en Frans).

Aanbod
•
•

Continue Interne opleiding on the job
Marktconform salarispakket

•
•
•

Groeps-en hospitalisatieverzekering
Werk in shiften (inclusief weekend- en feestdagen) met bijhorende premie
Stabiele werkomgeving

Interesse?
Lijkt deze job je op het lijf geschreven? Bezorg ons jouw CV en motivatie via rekrutering@aet.be. Voor
meer informatie kan je altijd contact opnemen met Inge Verhoeven via 03 570 00 83.

