Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de gekende Grimaldi lijndiensten naar WestAfrika, Zuid -Amerika en het Middellandse Zeegebied en bedient daarnaast diverse
multipurpose schepen. Via diverse kanalen wordt een zeer uitgebreide hoeveelheid cargo
aangeleverd of afgehaald, zoals: personenwagens, trucks en zelfrijdende machines, maar ook
containers, stukgoed en project cargo.
Antwerp EuroTerminal stelt meer dan 300 mensen tewerk en is gevestigd te Verrebroek.
Momenteel is Antwerp EuroTerminal op zoek naar een m/v:

Kwaliteitscontroleur voertuigen (surveyor) - Beveren
Als surveyor ontwikkel jij je tot expert met betrekking tot het vaststellen van schade aan
personenvoertuigen. Je laat geen detail aan je voorbijgaan en zorgt voor een correcte
registratie.
•

Je inspecteert nieuwe en recente tweedehandswagens op schade.

•

Je registreert vastgestelde schade met de juiste codes in de handcomputer en/of de
daarvoor bestemde formulieren.

•

Je hebt dagelijks contact met vrachtwagenchauffeurs van uiteenlopende
nationaliteiten en probeert hen zo snel mogelijk verder te helpen.

•

Je streeft met je team naar een gemeenschappelijk resultaat maar werkt zelfstandig
in de uitvoering van je taken.

Profiel
• Je beschikt minstens over een A2-diploma, kennis van carrosserie is een sterke troef;
• Je hebt een zeer scherp oog voor detail en houdt ervan om gefocust en nauwgezet te
werken;
• Je bent fysiek in goede conditie en zit er niet mee in om zowel winter als zomer buiten
te werken;
• Zelfstandig werken is voor jou geen probleem, maar je bent sociaalvaardig en kan je
collegiaal opstellen;
• Je bent bereid om te werken in ploegen (vroege-late);
• Je spreekt probleemloos Nederlands en beheerst Engels goed. Kennis van het Frans of
andere talen is een troef;
• Je beschikt over een geldig rijbewijs B.

Aanbod
•
•
•
•

Je wordt on the job opgeleid en krijgt de mogelijkheid om op korte tijd veel bij te leren
over de verschillende activiteiten die plaatsvinden op onze Terminal.
Je werkt afwisselend in vroege - late shiften (6u-14u en 12u-20u) en ontvangt hiervoor
een shiftpremie.
Jouw loon wordt ingeschaald afhankelijk van je ervaring en wordt aangevuld met
maaltijdcheques en een groeps- en hospitalisatieverzekering.
We bieden een vast contract van onbepaakde duur als bediende.

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.

