Vacature | Kraanmachinist M/V | Vlissingen
Bij Verbrugge Terminals zijn we op zoek naar een nieuwe collega die weet van aanpakken
en die op zoek is naar werk in een interessante logistieke werkomgeving. Je levert een
belangrijke bijdrage aan het laden en lossen van verschillende vrachtsoorten. De vrachten
worden vervoerd via zeeschepen, binnenvaartschepen, vrachtwagens en spoorwagons. Erg
verschillend en verrassend werk!
De hoofdtaak van de kraanmachinist is, om op een veilige, vakkundige en efficiënte manier
te laden of te lossen, door middel van de kraan en in samenwerking met collega’s. Als
kraanmachinist wordt je ingezet in 2 shiften en indien nodig in 3 shiften.
Takenpakket:
- Je overlegt met de objectleider de laad- of losopdracht van desbetreffende vracht en
schip, met als doel op een veilige, vakkundige en efficiënte manier laden of lossen.
- Je draagt zorg voor een juiste positie en juiste werking van de kraan voor aanvang
van de shift. Positie en werking is in overleg met de objectleider door middel van de
laad- of losopdracht en een checklist.
- Je overlegt met de objectleider, stuwerdek en havenmedewerkers de wijze van
communiceren in het laad- en losproces.
- Je bedient de kraan op een vakkundige wijze volgens afgesproken laad- en
losafspraken.
- Je hijst en draait de vracht op een veilige en efficiënte manier in of uit het schip. Dit
op strikte aanwijzingen van de objectleider en stuwerdek middels portofoon en
handsignalen.
- Je draagt zorg voor en houdt overzicht over de stuwerdek en havenmedewerkers
vanuit het oogpunt veilig en efficiënt laden of lossen. Denk aan het innemen van
posities binnen en buiten boord, wijze van aan- en afpikken en het nakomen van
veiligheidsregels in het laad- of losproces.
- Je communiceert met de objectleider en stuwerdek over onveilige situaties en in
overleg met de objectleider het beëindigen van de werkzaamheden.
- Je draagt zorg voor een opgeruimde werklocatie, zowel op het terrein als in de kraan.
- Je assisteert bij technisch onderhoud aan de kraan.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt een MBO werk en/of denkniveau.
- Jij bent beschikbaar in 3 shiften (dag, avond en nacht).
- Jij bent in bezit van een geldig VCA certificaat.
- Jij bent in het bezit van een geldig boordkranen en mobiele kranen certificaat.
- Jij hebt brede logistieke kennis, met name op het gebied van schepen, vrachtsoorten
en stuwplannen/regels.
- Jij hebt een goed ruimtelijk inzicht, je kan afstand en diepte inschatten.
- Jij kan werken volgens veiligheidsregels en opgedragen regels.
- Jij bent stressbestendig en je kan je goed concentreren.
- Jij bent communicatief vaardig en een teamplayer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een intern opleidingstraject voor de functie kraanmachinist in het havenwerk.
- De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen in een logistieke omgeving.
- Een uitdagende functie in de kern van het laad- en losproces.
- Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Spreekt de functie van kraanmachinist jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer dan
direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij elkaar snel terug
op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.

