Antwerp EuroTerminal is een haventerminal gelegen in Verrebroek. Naast het laden en lossen
van rollend materiaal (Roro) worden hier ook containers, speciale cargo en breakbulk behandeld.
Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een m/v/x:

Kraantechnieker (Beveren)
Functie
•
•
•

Je zorgt samen met je collega mecaniciens dat onze 4 Liebherr kranen naar behoren
functioneren en tijdig worden nagekeken, om een goede werking van de terminal te
garanderen.
Sleutelen aan zowel brugkranen, mobiele kranen als spreaders behoort tot jouw
dagelijkse taken.
Met behulp van de verantwoordelijke van de technische dienst en je collega leer je waar
de prioriteiten liggen en je past je hieraan vlot aan.

Aanbod
Ben je een starter? Dan leer je alle kneepjes van het vak van onze ervaren collgea’s. Je krijgt de
kans om je te ontpoppen tot ervaren kraantechnieker. Daarnaast kom je terecht in een sfeervol
team waarin je echt kan rekenen op je collega’s. AET is een stabiele werkgever binnen de
Antwerpse Haven en je krijgt een contract van onbepaalde duur. Je salaris zal afhankelijk van je
ervaring schommelen tussen €14,5 en €19 en wordt aangevuld met extralegale voordelen, zoals
maaltijdcheques. Binnen AET bestaat de mogelijkheid om fietsen te leasen.

Profiel
•
•
•
•
•

Je behaalde een A2-diploma of hoger en kan bij voorkeur op een eerste werkervaring
terugvallen.
Ervaring met kraanonderhoud is een sterke troef maar hoeft niet, maar je hebt wel een
goede kennis van elektriciteit, elektronica, (PLC en frequentiesturingen), mechanica,
hydraulica en pneumatica en dieseltechniek.
Je bent bereid om in shiften te werken (vroeg/laat).
Nauwkeurig werk afleveren is voor de jou de focus, maar je houdt ook het doel en
werktempo in het oog.
Kraanherstellingen moeten vaak snel vooruit gaan maar met deze druk kan je goed
omspringen.
Je kan zeer goed zelfstandig werken en prioriteiten inschatten.

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.

