Antwerp EuroTerminal is gespecialiseerd in het laden en lossen van zeeschepen,
binnevaartschepen en treinen. Hiervoor stellen we dagelijks soms meer dan 300
havenarbeiders te werk. Om deze puzzel elke dag te kunnen leggen, zijn we momenteel op zoek
naar een:

Dispatcher (Beveren)
Wat verwachten we van jou?
•

•
•

•

•

•
•

Je werkt nauw samen met de Operations Managers om dagelijkse een volledige
personeelsplanning op te stellen die zal toelaten om de terminal op een productieve,
kwalitatieve en veilige manier draaiende te houden.
Je fungeert samen met je collega's als centraal contact voor het inplannen van
havenarbeiders.
Je blijft dagelijks op de hoogte van de kwaliteiten en competenties van de
havenarbeiders die je tewerkstelt. Je weet in welke activiteiten zij het beste tot hun
recht komen.
Door de manier waarop je communiceert, draag je mee een mature werkhouding uit
bij ‘jouw werknemersgroep’, waarbij kwaliteit, pro-activiteit en veiligheid hoog op de
prioriteitenlijst staan.
Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor diverse havengerelateerde HR-dossiers,
met betrekking tot bijvoorbeeld opleiding en attestering, promoties, sanctioneren,
etc…
Je staat mee in voor de verloning van de havenarbeiders en diverse administratieve
taken (beheer afwezigheden, toegangscontrole, …) die ermee verband houden.
Op dagelijkse basis draai je mee in een team van 3 collega's die samen tot 300
havenarbeiders per dag tewerkstellen. Je rapporteert aan de HR-manager.

Jouw profiel
•

•

•
•

We zijn op zoek naar iemand met het juiste denkniveau (bachelor of master in een
algemene richting zijn een plus, maar geen harde vereiste) en idealiter 3 jaar relevante
werkervaring.
Je bent een assertieve en vlotte communicator en weet verschillende
persoonlijkheden perfect aan te pakken. Je staat stevig in je schoenen en wordt
getypeerd door je consequente, stressbestendige houding.
Als echte problemsolver vind je steeds een pragmatische oplossing voor gestelde
problemen.
Je bent bereid om in het weekend te werken en ziet het zitten om ook in de bres te
springen buiten de normale kantooruren wanneer de situatie dat vereist.

Ons aanbod
•
•

•

Je komt terecht in een jong team in het hart van een zeer operationele omgeving.
Iemand met 3 jaar relevante ervaring start op aan een brutosalaris van €2500 in een
37u-werkweek. Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen, zoals
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
Antwerp EuroTerminal vormt een stabiele en zekere werkomgeving waar persoonlijke
inbreng gewaardeerd wordt.

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.
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.

