Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de gekende Grimaldi lijndiensten naar West-Afrika, Zuid Amerika en het Middellandse Zeegebied. Via het spoor, de weg, zee- en binnenvaart 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 bediende
Je wordt tewerkgesteld in ons ‘Vehicle processing centre’ (VPC) waar auto’s die toekomen op AET verder
worden klaargemaakt voor de Benelux markt.

Functie
•
•
•
•

Als logistiek bediende in ons VPC zorg je voor een correcte administratieve opvolging van de
opdrachten die hier worden uitgevoerd, zoals het herstellen van auto’s maar ook het uitvoeren
van de nodige aanpassingen op vraag van de klant.
Je onderhoudt contacten met klanten via mail en telefoon en dit in verschillende talen.
Doordat je de gebruikte computersystemen snel eigen maakt, kan je gemakkelijk gegevens
opzoeken en data verzamelen die meer inzicht bieden in het geleverde werk in ons VPC.
Je stuurt facturen uit voor de geleverde diensten.

Profiel
•
•
•
•
•

Je behaalde een bachelordiploma (zonder werkervaring) of bent evenwaardig door ervaring. Heb
je affiniteit met de autosector? Dan heb je een streepje voor.
Een goede kennis van Excel is een must, kennis van AS400 en/of Navision is een pluspunt.
Je hecht veel belang aan orde en netheid en gaat nauwkeurig te werk in alles wat je doet.
Je bent klantgericht en kan goed om met werkdruk.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels en kan je uit de slag trekken in het Frans.

Aanbod
Je komt terecht in een operationele omgeving waar je door je klantgerichtheid echt het verschil kan maken.
Je wordt omringd door collega’s die al wat jaren ervaring hebben en je heel wat over het reilen en zeilen
van de automarkt kunnen bijbrengen. Naast je opleiding on the job die je vertrouwd zal maken met onze
bedrijfseigen systemen, is er ruimte voor opleiding die aansluit bij je noden.
Daarnaast kom je bij AET terecht in een sterk groeiend bedrijf in de Antwerpse Haven dat constant
evolueert. AET vormt een stabiele en zekere werkomgeving waar persoonlijke inbreng gewaardeerd wordt.
Je salarispakket wordt aangevuld met een aantal extralegale voordelen, zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en maaltijdchecques (…). Je hebt flexibele werkuren (opstarten tussen 7u en 10u,
afhankelijk van de drukte in ons VPC).

Interesse?
Ben jij iemand die zich in dit profiel kan vinden? Of ken jij iemand die aan bovenstaande kenmerken
voldoet?
Ben je bovendien flexibel, loyaal en een teamplayer?
Dan is dit misschien de job die bij jou past! Reageer door je CV en eventuele motivatie te sturen naar
rekrutering@aet.be

