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 operaties zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn we op zoek
naar een:

Technische allrounder met kennis van elektriciteit (Beveren)
•

•

•

•
•

In de functie van ‘terminal inspector’ zorg je voor de technische en operationele
ondersteuning die nodig is om de laad- en losoperaties zo vlot mogelijk te laten
verlopen.
Je wordt ingeschakeld op verschillende projecten die de werking van de terminal ten
goede komen (bv. lichtstraten ontwerpen en installeren, onderhoud van
generatoren,…).
Je functioneert als de voelsprieten op kaai voor preventie en safety en voert
aanpassingen door die de veiligheid op de terminal ten goede komt (bv.
veiligheidszones afbakenen, olievlekken onschadelijk maken,...).
Met behulp van de verantwoordelijke en je collega’s leer je waar de prioriteiten liggen
en je past je hieraan vlot aan.
Je komt terecht in een team van 2 collega’s, maar werkt nauw samen met andere
afdelingen. Je rapporteert aan de Terminal support coördinator.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een A2-diploma of hoger in een technische richting en beschikt over een
stevige basiskennis van elektriciteit en mechanica.
Je bent zeer leergierig en bereid om de handen uit de mouwen te steken,
Je kan zelfstandig werken en ziet niet enkel problemen, maar ook oplossingen;
Ook in de wintermaanden schrikt buitenwerk je niet af;
Je bent flexibel naar werkomstandigheden toe en bent bereid om in shiften te werken
(5.30tot 13.30u en 14u tot 22u), uitzonderlijk kan je je vrijmaken in het weekend.
Je beschikt ten minste over een geldig rijbewijs B.

Aanbod
Het team van terminal inspectors is een hechte groep met veel technische kennis waarvan je
heel wat kan opsteken. We bieden een salarispakket als bediende dat afgestemd is op jouw
ervaring,
aangevuld
met
extralegale
voordelen,
zoals
groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en maaltijdchecques. Je komt terecht in een sterk groeiend bedrijf in
de Antwerpse Haven dat constant evolueert, maar een stabiele en zekere werkomgeving
vormt en waar persoonlijke inbreng gewaardeerd wordt.

