
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): 

Systeembeheerder 

Als systeem- en netwerkbeheerder geef je ondersteuning aan al je collega’s en sta je in voor 

het dagdagelijks beheer, verbetering en uitbouw van de IT-infrastructuur. Je komt terecht in 

een dynamische omgeving met een uitdagende mix van technologieën en applicaties.  

Jouw functie 

• Je houdt samen met je collega’s de server-, storage-, backup- en 

netwerkinfrastructuur in optimale gezondheid en verbetert deze waar mogelijk. 

• Je monitort en beheert bedrijfskritische systemen en -applicaties. 

• Je wordt betrokken bij implementaties en technische projecten met een IT-raakvlak.  

• Je behoudt ten allen tijde een kritische blik en weet je incidenten te analyseren om 

mee op zoek te gaan naar de meest efficiënte oplossing. 

• Je ondersteunt je collega’s met al hun ICT-gerelateerde vragen en -problemen. 

• Buiten de kantooruren sta je samen met je collega’s van de IT-afdeling in voor het 

afhandelen van onverwachte problemen in een permanentiesysteem. 

• Je volgt de technologische evoluties op de voet en implementeert deze in de huidige 

omgeving. 
 

Jouw profiel 

Heb je een hands-on mentaliteit, ben je een problem solver én teamplayer in één en dezelfde 

persoon? Dan ben jij misschien de geschikte persoon om ons team te versterken! 

• Je beschikt minstens over een bachelor diploma met een ICT-specialisatie. Geen 

diploma, maar wel gelijkwaardige ervaring? Wij zijn uiteraard benieuwd naar je 

capaciteiten en motivatie! 

• Ervaring is niet vereist, dat compenseer je met je leergierigheid! 

• Je oplossings- en servicegerichte ingesteldheid en je analytische geest typeren jou. 

• Je beheerst het Nederlands probleemloos en kan je vlot uitdrukken in het Engels, 

zowel geschreven als gesproken. 

• Je bent flexibel en bereid om mee te draaien in een permanentiesysteem. 

• Een Windows omgeving is je comfort zone, Linux is mooi meegenomen. 

• Je bent bekend met de meeste hedendaagse hard- en software. Ervaring met Active 

Directory, Exchange, databanken en/of VMware is een pluspunt. 

 

 



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. 
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