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 tewerk en is gevestigd te Verrebroek.
Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een m/v:

Logistiek bediende Carterminal (Beveren)
Functie
Op de Carterminal wordt nauwgezet opgevolgd welke personenwagens geleverd en
opgehaald worden. Als logistiek bediende bestaat jouw takenpakket uit het volgende:
• Je neemt samen met jouw collega’s de leiding bij de registratie en het beheer van rollend
materiaal op kaai, die verschillende bestemmingen aandoen. Zowel op het terrein als in de
specifieke computersystemen zorg je voor de opvolging van aankomst en vertrek van
personenwagens, vrachtwagens en machines (kranen, tractors, enz.)
• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en controleren van een vijftal havenarbeiders
per shift die aangeleverde voertuigen een plaats geven op het terrein, afplakken per
bestemming, scannen, enz.
• Hiernaast sta je in voor de verdere dienstverlening naar een internationaal cliënteel en
help je mee een positieve klantenrelatie op te bouwen via persoonlijke contacten, e-mail
en telefoon.
• Je wordt tewerkgesteld in een tweeploegen shiftensysteem (6u-14u en 14u-22u).
Profiel
De ideale collega voor onze CarTerminal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikt over een bachelordiploma of beschikt over een gelijkwaardige ervaring
Is oplossingsgericht en commerciëel ingesteld
Kan omgaan met deadlines en stress wanneer nodig
Is pragmatisch en heeft een grote dosis logisch inzicht
Staat communicatief sterk in zijn of haar schoenen en is erg sociaal vaardig
Kan zich vlot uitdrukken in meerdere talen (Nederlands, Engels en Frans)
Heeft een rijbewijs B
Heeft goede kennis van courante pc-toepassingen (MS Excel)

•

Qua persoonlijkheid laat je je omschrijven als een een gemotiveerde, enthousiaste
teamplayer met enige zin voor ondernemen, die niet bang is om initiatief te nemen
waar nodig.

Aanbod
Je komt terecht in een hecht, jong team dat steeds klaarstaat om te helpen. AET is een sterk
groeiend bedrijf in de Antwerpse Haven dat constant evolueert, maar een stabiele en zekere
werkomgeving vormt en waar persoonlijke inbreng gewaardeerd wordt. Het aangeboden
salaris wordt afgestemd op jouw ervaring en wordt verder aangevuld met extralegale
voordelen, zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdchecques. Binnen
AET bestaat ook de mogelijkheid om fietsen te leasen.
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.

