Antwerp Euroterminal is een haventerminal die deel uitmaakt van de Port of Antwerp en
gelegen is in Verrebroek. Naar aanleiding van onze groei en de uitbreiding van onze
dienstverlening is Antwerp EuroTerminal momenteel op zoek naar een (M/V/X):

Hijsleider / specialist stukgoed
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Dankzij je kennis van hijsoperaties zorg je voor een veilig werkkader tijdens de laad-en
losoperaties van het stukgoed op AET (breakbulk, projectcargo en heavy lifts).
Hiervoor werk je nauw samen met ons operationeel havenkader.
Je zorgt mee voor de opvolging van de keuringen van ons hijsmateriaal in tandem met
onze bakman.
In samenwerking met onze technische dienst zoek je naar mogelijke verbeteringen op
vlak van hijsmateriaal en bepaal je welke materiaal vernieuwd moet worden.
Je ontwikkelt safety checklists en een gestructureerde administratie omtrent hijswerk
in samenwerking met verschillende interne afdelingen op AET.
Je levert input aan onze commerciële afdeling met betrekking tot het opstellen van
offertes voor speciale lifts. Je volgt deze cargo mee op samen met het havenkader
wanneer deze op AET toekomt.
Je zet je schouders onder een versterkt veiligheidsbewustzijn en probeert onze
havenarbeiders te sensibiliseren voor het toepassen van de correcte procedures.
Je volgt op of het juiste materiaal gebruikt wordt voor hijswerk en doet aanbevelingen
waar nodig.
In samenwerking met onze technische diensten zorg je voor de opvolging van het
onderhoud van ons rollend materiaal (o.m. o.m de vorkliften, safenecks, tugmasters
etc).

Jouw profiel
•

•
•
•
•

Je beschikt over een doorgedreven kennis van zware lasten en hijstechnieken en
beschikt over de nodige ervaring binnen dit vakgebied. Een hijsplan lezen, analyseren
en vertalen naar je omgeving toe vormt voor jou geen probleem.
Orde en netheid draag je hoog in het vaandel, je beschikt ook over de nodige
discipline en structuur om deze zaken aan te brengen in je omgeving.
Je bent administratief onderlegd kan zonder probleem een hijsplan op papier
uitwerken.
Je bent een kameleon op vlak van communicatie en past je stijl vlot aan je doelgroep
aan. Je weet anderen te overtuigen van je aanpak.
Je bent flexibel naar werkuren toe

Antwerp EuroTerminal biedt je:
•
•
•

Een uitdagende hands-on functie waarin je kan uitblinken, en dit in een continu
evoluerende 24/7 havenomgeving.
Een dynamische, informele en boeiende werkomgeving waar persoonlijke inbreng
gewaardeerd wordt.
Een marktconform salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen, zoals
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Interesse?
Stuur je cv en eventuele motivatie naar rekrutering@aet.be.
Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de Grimaldi Group. Deze groep rederijen,
bestaande uit onder andere Grimaldi, Finnlines en ACL, beheert lijnvaartdiensten naar WestAfrika, Zuid –Amerika, Noord-Amerika, het Middellandse Zeegebied en Scandinavië en
Rusland. AET is gespecialiseerd in de belading en lossing van de multipurpose schepen van
deze rederijen. Via diverse kanalen wordt ook 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.

