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:

Carrosserie/ painter medewerker
Functie
Je zal te werk gesteld worden in ons VPC, dit is een gespecialiseerde afdeling die nieuwe
personenvoertuigen de finale touch geeft voor ze naar onze dealers in de Benelux vertrekken. Daarnaast
worden er binnen het VPCde schade’s aan de voertuigen, die gebeurd zijn ergens in de logistieke keten,
hersteld. Als carrossier:
•
•
•
•
•

Sta je in voor het uitvoeren van carrosserieherstellingen aan wagens.
Stoom je het opervlak van de wagens af en schuurt de te behandelen oppervlakten grondig op.
Spuit je de voertuigen.
Je schuurt of poliert spuitfouten uit en brengt eventueel een nieuwe verf- of laklaag aan.
Met behulp van je coördinator leer je waar de prioriteiten liggen en je past je hieraan vlot aan.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgde bij voorkeur een opleiding carrosserie of hebt gelijkwaardige werkervaring
Je hebt een passie voor auto’s
Ervaring in een spuiterij is een pluspunt, geen vereiste.
Je kan zelfstandig werken en plannen
Je bent flexibel naar werkomstandigheden toe en bent bereid om in shiften te werken.
Proper werk afleveren is voor de jou de focus, maar je houdt ook het doel en werktempo in het
oog.
Je bent collegiaal en helpt anderen een handje waar nodig. Teamwork geeft je energie.
Je bent stressbestendig en beschikt over het nodige relativeringsvermogen.

Aanbod
De vacature voor carrosserie medewerker een voltijdse opdracht.
Je komt terecht in een sterk groeiend bedrijf in de Antwerpse Haven dat constant evolueert. AET vormt
een stabiele en zekere werkomgeving. We bieden een marktconform salarispakket, aangevuld met
maaltijdchecques.

