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):

HSSE-medewerker
Met focus op milieu en preventie
Als HSSE-medewerker maak je deel uit van het team Preventie & Bescherming en rapporteer je aan de
preventieadviseur. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit het volgende:

•
•
•
•
•

Opvolgen van milieugerelateerde dossiers, zoals het afvalbeleid, waterzuivering of energieaudits.
Analyseren van ongevallen en incidenten om realistische maatregelen voor te stellen in
samenspraak met onze leidinggevenden.
Uitvoeren van risicoanalyses uit volgens verschillende methodieken.
Uitwerken van procedures om de veiligheid van alle collega’s te garanderen op basis van
observaties op de werkplek (zowel binnen als buiten).
Motiveren en sensibiliseren van collega’s vanuit een voorbeeld rol wat betreft veiligheid.

Profiel
•
•

•
•
•
•

Je beschikt over 3 à 5 jaar ervaring in een gelijkaardige rol.
Je volgde de opleiding ‘Integrale Veiligheid’ of beschikt minstens over een diploma
preventieadviseur niveau 2. Een attest milieucoördinator B is een sterke troef, interesse in
milieugerelateerde topics een vereiste.
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.
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.
Interesse? Stuur je CV en eventuele motivatie naar rekrutering@aet.be. Voor meer informatie kan je
contact opnemen via 03 570 00 83.

