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 onze klanten bij te staan op commercieel vlak, zijn we momenteel
op zoek naar een:

Sales Officer (Beveren)
Wat verwachten we van jou?
•
•

•
•
•

•

Je fungeert samen met je collega sales officer als het aanspreekpunt voor commerciële
vragen van klanten.
Wanneer er prijzen worden opgevraagd voor bepaalde diensten, zorg je tijdig voor een
offerte en verzeker je de opvolging hiervan. Om offertes correct op te stellen sta je in nauw
contact met onze operationele afdelingen.
Daarnaast zet je jouw schouders mee onder een aantal projecten, bijvoorbeeld de
implementatie van een nieuw softwaresysteem.
Algemene Customer service taken zoals klachtenbehandeling, behoren ook tot jouw
pakket.
Je maakt deel uit van het communicatieteam dat zich onder andere inzet voor het levendig
houden van onze website, sociale media en andere interne of externe
communicatiekanalen.
Je werkt in tandem met je collega sales officer en rapporteert aan de sales & facturatie
coördinator.

Ons aanbod
Je komt terecht in een hecht team waar een informele sfeer hangt. Iemand met 3 jaar relevante
ervaring en een bachelordiploma start op aan een brutosalaris van €2600 in een 37uwerkweek. Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen, zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en maaltijdchecques. AET vormt een stabiele en zekere
werkomgeving waar persoonlijke inbreng gewaardeerd wordt.

Jouw profiel
•
•

•
•
•
•

Je hebt een professionele communicatiestijl, zowel geschreven als gesproken.
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn eigenschappen die je typeren: zowel op vlak van
communicatiestijl als manier van werken kan jij je aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Je kan vlot verschillende taken en opdrachten combineren en opvolgen.
Je neemt graag initiatief en zoekt proactief naar oplossingen wanneer er zich een probleem
stelt. Je bent positief ingesteld en veerkrachtig.
Je kan je perfect uitdrukken in het Nederlands en beheerst Engels op professioneel niveau.
Het beheersen van bijkomende talen is een troef.
We zijn op zoek naar iemand met een bachelor-/masterdenkniveau, studierichting is van
ondergeschikt belang.
Relevante werkervaring is een troef maar geen vereiste.

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 tewerk en is gevestigd te Verrebroek.

