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:

Logistiek medewerker (Yard Control Officer)
Functie
Als Yard Control Officer beheer je mee de bezettingsgraad van het plein waarop de voertuigen worden
gestockeerd. Concreet:
-

Scan je voertuigen in zones nadat deze zijn opgeschift
Bepaal je mee waar er plaatswinst geboekt kan worden door shifting
Stuur je mee het shifting proces aan
Sta je in constant overleg met je collega’s binnen en buiten en probeer je problemen die te maken
hebben met plaatsgebrek te voorzien.

De Yard Control Officer valt onder de Logistieke afdeling van AET, die zich voornamelijk ontfermt over het
correct verwerken van de importstromen van nieuwe voertuigen op de Terminal.

Profiel
-

Buitenwerk schrikt je niet af
Je houdt van afwisseling en uitdaging
Je kan zelfstandig werken
Je kan goed omgaan met arbeiders
Je hebt zowel operationele als administratieve competenties
Je hebt een stabiele persoonlijkheid en bent niet gemakkelijk van slag te brengen
Je bent een uitstekende communicator die problemen gemakkelijk op een constructieve manier
signaleert
Een eerste werkervaring in een logistieke omgeving is een plus.

Aanbod
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, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering

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 ons via 03 570 00 83.

