Sterke groei zorgt voor uitbreiding en honderd nieuwe jobs bij familiebedrijf

Aertssen Group bouwt nieuw logistiek
centrum in het Waasland: zo zal het
eruitzien.
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BEVEREN-WAAS - Het familiebedrijf Aertssen Group is in Verrebroek gestart met de bouw van een
nieuw logistiek centrum. De groep blijft zo sterk groeien dat er op dit moment maar liefst honderd
vacatures beschikbaar zijn.
Met het slaan van de eerste paal gaf de familie Aertssen het startschot voor de bouw van het nieuwe
logistiek centrum. Aertssen Group, dat gevestigd is in Stabroek, kent de jongste jaren een felle groei
en breidt daarom verder uit. De keuze viel dit keer op het Waasland. In Verrebroek, langs de E34,
komt een gloednieuw logistiek centrum voor constructie- en landbouwmachines.
“De nieuwe logistieke infrastructuur van 13 hectare biedt Aertssen de mogelijkheid om machines
klantspecifiek af te werken en te assembleren. Er komt ruimte voor grote magazijnen, buitenopslag,
werkateliers en nieuwe kantoorruimte. Een grote troef van de locatie is de nabijheid van de haven,
die verschepingen toelaat overal ter wereld. Deze nieuwe strategische locatie vlak bij de container-

en roro-terminals, zal de toekomstige uitvalsbasis worden voor de transport en logistieke afdeling. Ze
zal de verwachte groei moeten kunnen opvangen”, rekent men bij Aertssen.
Buitenland
Door de groei van het bedrijf is er niet alleen nood aan meer ruimte maar ook aan extra personeel.
“We zijn momenteel op zoek naar honderd gemotiveerde medewerkers om met ons aan de verdere
groei van onze groep te werken”, kondigt Greg Aertssen, de CEO van Aertssen Group, aan. “We
hebben onder meer vacatures voor machinisten, ingenieurs, technici, chauffeurs, IT’ers,
administratieve krachten en kandidaten met kriebels voor het buitenland.”
Jobdag op 16 juni
Om dat nieuwe personeel te vinden, organiseert de groep op 16 juni een jobdag op de hoofdzetel in
Stabroek. Daar kunnen kandidaten kennis maken met het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden voor
zowel het binnen- als het buitenland.
“Kandidaten krijgen een rondleiding, ontmoeten huidige werknemers en ervaren vanop de eerste rij
hoe het is om voor een innovatief familiebedrijf te werken. Ook wie geen ervaring in de sector heeft,
kan bij Aertssen Group onder begeleiding een manoeuvre uitvoeren, een hijswerk simuleren of
meerijden met een van de imposante machines”, maakt het bedrijf kandidaten warm.
Aertssen onder meer is actief in bouw en infrastructuurwerken in Europa, Noord-Afrika en het
Midden-Oosten, en telt nu al meer dan 1.500 medewerkers.
www.aertssen.be
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