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.
Omwille van een tijdelijke vermeerdering van werk door de implementatie van een nieuw
softwaresysteem, zoeken we extra ondersteuning.

Logistiek bediende breakbulk
Je hebt een breed zicht op alle cargo die op de breakbulk afdeling wordt behandeld: van loket tot aan
belading speel je een sleutelrol.
De logistiek bediende breakbulk maakt deel van het administratieve centrum van onze activiteiten
die te maken hebben met stukgoed en projectcargo. In onze Warehouse worden truck transporten
gelost en geladen voor of na verscheping per zeeschip. Jouw takenpakket bestaat uit het volgende:
•
•
•
•

Je volgt specifieke landside breakbulk operaties op. Dit vooral vanuit administratieve hoek,
maar in geval van problemen ook op het terrein.
Je bent het aanspreekpunt voor chauffeurs die komen lossen en laden, alsook voor de klant
achter de cargo.
Je denkt continu mee na hoe de huidige processen op de afdeling kunnen worden verbeterd,
om een optimale en kwalitatieve dienstverlening te verzekeren.
Je hebt telefonisch en via e-mail dagelijks contact met onze belangrijkste klanten en
rederijen.

Profiel
De ideale Breakbulk Officer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikt over een bachelordiploma en heeft bij voorkeur een eerste werkervaring achter de
rug.
Heeft een aangename persoonlijkheid en houdt van menselijke contacten; zowel van
kortstondige wisselende contacten met chauffeurs als van lange termijnrelaties met klanten.
Krijgt energie van werken onder druk en verdraagt sterke schommelingen in het
werkvolume.
Is erg klantgericht en servicegericht.
Heeft een sterke persoonlijkheid.
Werkt efficiënt en gestructureerd.
Heeft zin voor initiatief en is een goede probleemoplosser.
Kan zich vlot uitdrukken in enkele talen (bv. Nederlands, Engels, Duits en Frans).

Aanbod
Je werkt in daguren (opstart tussen 7:30 en 10u) en komt terecht in een ervaren team dat je heel wat
kan leren over stukgoedbehandeling. AET is een bedrijf dat steeds blijft groeien en ontwikkelen,
waardoor er na je tijdelijke tewerkstelling op deze afdeling hoogst waarschijnlijk een optie op een
vast contract kan volgen. We bieden een marktconform salarispakket, aangevuld met extralegale
voordelen, zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en 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 Inge Verhoeven via 03 570 00 83

