Antwerp Euroterminal is een haventerminal die deel uitmaakt van de Port of Antwerp en
gelegen is in Verrebroek. Naar aanleiding van onze groei en de uitbreiding van onze
dienstverlening is Antwerp EuroTerminal momenteel op zoek naar een:

Junior medewerker facturatie (Beveren)
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•

Je biedt ondersteuning op de facturatiedienst voor de operationele diensten die
worden geleverd op de zeeschepen en aan de landzijde.
Je staat steeds in contact met de operationele diensten om een inschatting te kunnen
maken van de aard van het werk dat wordt gefactureerd.
Waar nodig voer je aanpassingen uit aan uitgestuurde facturen en volg je het contact
met de klanten nauw op.
Je komt terecht in het team van sales en facturatie dat bestaat uit 5 collega’s en je
rapporteert aan de sales en facturatie coördinator.

Jouw profiel
Wat je profiel betreft zijn we vooral geïnteresseerd in je persoonlijkheid en competenties.
Ervaring is geen vereiste, maar we zoeken wel iemand met een bachelor- of
masterdenkniveau.
• Je bent oplossingsgericht en hands-on ingesteld, je neemt vlot initiatief wanneer
zaken uitgeklaard of opgelost moeten worden.
• Je hebt een klant- en servicegerichte houding.
• Nauwkeurig en gestructureerd werken is jouw tweede natuur.
• Ervaring is niet vereist.
• Talenkennis: Nederlands en Engels spreek en schrijf je foutloos, je kan je vlot
uitdrukken in het Frans. Kennis van bijkomende talen is een troef.
• Heb je kennis van Navision en/of Microsoft Business Central, is dit een voordeel.

Antwerp EuroTerminal biedt je:
•
•
•

•
•

De mogelijkheid om op korte tijd veel bij te leren over de verschillende activiteiten die
plaatsvinden op onze Terminal.
Een aangename, informele werkomgeving in een jong team met spirit.
Een kandidaat met bachelordiploma en geen ervaring start op aan een brutoloon van
€2400. Dat wordt aangevuld met maaltijdcheques en een groeps- en
hospitalisatieverzekering.
Glijdende daguren in een 37u- werkweek.
Een stabiele werkomgeving waar je mening gewaardeerd wordt en je kansen hebt om
intern je loopbaan verder uit te bouwen.

Interesse? Stuur je cv en eventuele motivatie naar rekrutering@aet.be.
Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de Grimaldi Group. Deze groep rederijen,
bestaande uit onder andere Grimaldi, Finnlines en ACL, beheert lijnvaartdiensten naar WestAfrika, Zuid –Amerika, Noord-Amerika, het Middellandse Zeegebied en Scandinavië en
Rusland. AET is gespecialiseerd in de belading en lossing van de multipurpose schepen van
deze rederijen. Via diverse kanalen wordt ook 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.

