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 tewerk en is gevestigd te
Verrebroek.
Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een m/v/x:

MECANICIEN
Functie
•
•
•

Je staat vooral in voor het opstarten en depanneren van grotere voertuigen zoals vrachtwagens,
bulldozers, etc.
Je zorgt samen met collega mecaniciens dat de nodige werfvoertuigen (auto’s, vorkliften, ...) in
orde blijven om een goede werking van de terminal te garanderen.
Met behulp van je coördinator leer je waar de prioriteiten liggen en je past je hieraan vlot aan.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je kan terugvallen op een sterke ervaring in automechanica en hebt bij voorkeur kennis van grote
machines (bv. vrachtwagen, vorklift,…). Je kan zelf de eerste diagnose van een mechanisch
probleem stellen.
Je kan zelfstandig werken maar je bent ook collegiaal en helpt anderen een handje waar nodig.
Je deinst er niet voor terug om buiten te werken.
Je bent flexibel naar werkomstandigheden toe en bent bereid om in shiften te werken.
Je bent stressbestendig en beschikt over het nodige relativeringsvermogen.
Proper werk afleveren is voor de jou de focus, maar je houdt ook het doel en werktempo in het
oog.
Een vorkliftattest is een extra troef.

Aanbod
Voor deze functie bieden wij jou graag een voltijds contract aan.
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.
Jouw marktconform salarispakket wordt aangevuld met extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques.

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 de personeelsdienst via het nummer 03 570 00 83.

