Laat jij je omschrijven als een enthousiaste teamplayer die niet bang is om initiatief te
nemen? Vind je het boeiend om elke dag een operationele planning ineen te boksen?

Logistiek bediende rollend materieel (Verrebroek - Beveren)

Hoe ziet een dag als logistiek bediende er uit?
Op de carterminal ben je verantwoordelijk voor de volledige opvolging van al het rollend
materieel dat geleverd en opgehaald wordt op AET.
Je neemt samen met jouw collega’s de leiding bij de registratie en het beheer van rollende
cargo op de kaai, gaande van auto’s tot bussen en vrachtwagens. Met behulp van specifieke
computersystemen volg je aankomst en vertrek hiervan op. Je betrekt steeds de klanten bij
het hele proces.
Je bent verantwoordelijk voor het (functioneel) aansturen en controleren van een tiental
havenarbeiders per shift die aangeleverde voertuigen markeren en een plaats geven op het
terrein volgens hun bestemming.
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 over een gelijkwaardige ervaring
Is oplossingsgericht, communicatief sterk en sociaal vaardig
Kan omgaan met deadlines en stress met behulp van de nodige flexibiliteit
Kan zich vlot uitdrukken in Nederlands en Engels
Heeft een rijbewijs B
Heeft goede kennis van courante pc-toepassingen (MS Excel)

Aanbod
In deze functie kom je alles te weten over het volledige traject dat het rollend materieel op AET
doorloopt. Je wordt hierbij ondersteund door een hecht, jong team dat steeds klaarstaat om te
helpen. Er staan een aantal projecten op de agenda waarbij jouw betrokkenheid en initiatief goed
van pas zullen komen. AET is als werkgever steeds in volle groei en biedt een stabiele
werkomgeving waar duurzaamheid centraal staat. Naast een vast contract van onbepaalde duur
ontvang je een salarispakket dat aangevuld wordt met extralegale voordelen, zoals
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques én de mogelijkheid om een fiets te
leasen. Werk je af en toe extra uren? Dan worden deze bijgehouden met mogelijkheid tot
recuperatie.
Meer weten? Bezoek ons op LinkedIn of Instagram.

Interesse?
Ben je op zoek naar een administratieve functie waarbij je veel persoonlijke contacten hebt?
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 rollend materiaal. 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. Als terminal in de Antwerpse haven
zijn we pionier op vlak van duurzaamheid door het uitproberen en implementeren van
verschillende groene oplossingen.

