OPERATIONEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE
MET NAUTISCHE INTERESSE
WAT GA JE DOEN?
Als Operationeel administratief bediende verzorg je de ondersteuning voor de firma MEDTUG ANTWERP NV, dewelke
deel uitmaakt van de MSC Group en die 24/7 instaat voor het managen en inzetten van sleepboten.
In deze functie is zelden één dag hetzelfde en is er regelmatig contact met de bemanning aan boord van de
sleepboten, havenautoriteiten, materiaal en bunker leveranciers, de werf entiteit en Dispatch centers. Verder zal je
wegwijs gemaakt worden in de diverse facetten die inhouden om de vertegenwoordiging op nautisch vlak van een
sleepboot-reder te bewerkstelligen. Daarnaast beheer je de administratieve flow, rapportage aan het hoofdhuis in
Geneve, mail en telefoonverkeer, controle in-uitgaande facturatie.
WIE BEN JE?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur een eerste nautische ervaring of achtergrond ,
Je bent nauwkeurig en accuraat waardoor elk document pico bello de deur uit gaat.
Je bent communicatief sterk en waardoor onze interne/externe stakeholders altijd up-to-date zijn.
Je denkt in oplossingen in plaats van problemen.
Je krijgt drive van een afwisselende job
Je bent handson en durft de dingen vast te pakken
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
Je kan goed overweg met MS Office en andere toepassingen.

WAT BIEDEN WE JOU?
De mogelijkheid om deel uit te maken van onze MSC Family waar een familiale sfeer gecombineerd wordt met een
professionele aanpak en een no-nonsense mentaliteit! Je team van ervaren collega’s dompelt je direct onder in onze
cultuur en maakt je wegwijs in je functie. Work-life balance? Die zit helemaal goed dankzij onze flexibele uren. Hou
wel af en toe nog een (voor)avondje vrij voor onze afterwork activiteiten of een drankje met de collega’s. Ten slotte
kan je rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques,
ecocheques, bijkomende vakantiedagen, …) en de mogelijkheid om jezelf aan de hand van opleidingen continu te
blijven ontwikkelen.

KLINKT GOED?
Stuur asap je CV en een korte motivatie naar BEL-careers@msc.com !
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