Antwerp EuroTerminal maakt deel uit van de Haven van Antwerpen en is gespecialiseerd in
het laden en lossen van zeeschepen, binnevaartschepen en treinen. Onze terminal is gelegen
in Verrebroek, Beveren.
Omdat AET in volle uitbreiding is, zijn we ter versterking van ons team op zoek naar een
(M/V/X):

ICT-medewerker
Door het onvoorspelbare karakter van onze dagelijkse operaties ziet geen enkele dag er
hetzelfde uit op onze ICT-afdeling. Je komt terecht in een veelzijdige functie waarin je
ondergedompeld wordt in heel wat verschillende ICT-rollen.

Jouw functie
•

•
•
•
•
•
•

Je verleent dagelijkse support aan je collega’s voor alle ICT-gerelateerde vragen en
incidenten tijdens de kantooruren (printers, algemene storingen, programma’s, telefonie,
etc). Voor een aantal programma’s en tools kan je beroep doen op de expertise van
externe consultants, waarmee je frequente contacten onderhoudt.
Je zorgt voor de voorziening en onderhoud van de infrastructuur bij (nieuwe)
medewerkers.
Daarnaast sta je mee in voor het beheer van het netwerk (LAN, WAN, SAN) en onze
security systemen (DNS, DHCP, Radius, VPN, firewalling).
De dagelijkse controle over de database systemen neem je ook voor jouw rekening
(Microsoft SQL Server & Oracle).
Je wordt betrokken bij nieuwe projecten, zoals de implementatie van een nieuw terminal
operating system.
Doorheen alle taken behoud je een kritische blik en weet je incidenten kritisch te
analyseren om mee op zoek te gaan naar de meest efficiënte oplossing.
Samen met je collega’s van de ICT-afdeling sta je in voor onverwachte problemen buiten
de kantooruren in een permanentiesysteem.

Profiel
Als IT-medewerker werk je mee aan verschillende projecten en is een open blik met zin om bij
te leren van essentieel belang. Daarnaast beschik je over het volgende profiel:
•
•
•
•
•

Minstens een bachelordiploma met specialisatie ICT. Ervaring is geen vereiste.
Je hebt een zeer goede kennis van courante PC-toepassingen, zoals MS Office en Outlook.
Kennis van Navision is een troef.
De Nederlandse taal beheers je perfect en je kan je zeer goed uitdrukken in het Engels.
Je bent flexibel en bereid om mee te draaien in een permanentiesysteem.
Jouw oplossings- en servicegerichte ingesteldheid typeren jou en je kan vlot met
verschillende types van collega’s omgaan.

Aanbod
•
•
•
•

Een uitdagende hands-on functie waarin je kan uitblinken, en dit in een continu
evoluerende 24/7 havenomgeving.
Een dynamische, informele en boeiende werkomgeving waar persoonlijke inbreng
gewaardeerd wordt.
Een ontwikkelingstraject op jouw maat.
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.
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.

