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STABROEK/VERREBROEK – In Verrebroek zijn de werken voor het nieuwe distributiecentrum van Aertssen Group van start gegaan. Op de site komt het
hoofdkantoor van Aertssen Logistics en Aertssen Transport. Het familiebedrijf uit Stabroek richtte onlangs ook een nieuwe afdeling op: Aertssen Trading.
Na de intensieve grondwerken en het slaan van de eerste paal zijn de werken aan het Logistiek Park van Aertssen Group nu werkelijk op gang getrapt. Het terrein in
Verrebroek ligt vlakbij de container- en roro-terminals van de haven en is 13 hectaren groot. De nieuwe logistieke infrastructuur zal er ruimte bieden aan buitenopslag,
werkateliers, magazijnen en nieuwe kantoorruimte.
Ook het hoofdkantoor van Aertssen Logistics en Aertssen Transport zal dus naar Verrebroek verhuizen. De oplevering van de nieuwbouw wordt op eind 2019 geschat.

Nieuwe afdeling
Met de pas opgerichte afdeling Aertssen Trading zet het familiebedrijf voortaan ook in op de aan- en verkoop van zware
bouwmachines. Daarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar jonge, gebruikte machines, klinkt het. De afdeling zal
voornamelijk opereren via een online shop.
Aertssen Group is al meer dan 60 jaar actief in bouw- en infrastructuurwerken, hijswerken, transport en logistieke
dienstverlening. Er werken meer dan 1.500 medewerkers.

Reageren ?

Bed rijven: Aertssen Group (http://www. m ad einantwerpen.be/bedrijve n/a e rt sse n- group/), Mertens-Arc hitec ten (http://www. m ad einantwerpen.be/bedrijve n/me rt e ns- a rchi t e ct e n/)
Plaats(en): Stabroek (http://www. m ad einantwerpen.be/gemeent e /st a broe k/), Verrebroek (http://www. m ad einantwerpen.be/gemeent e /ve rre broe k/)
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Ontdek ‘m tijdens onze opendeurdagen van 15 tot 25

Een nieuwe job op één dag? Kom naar de Talent Day

Start met beleggen! Kom langs op kantoor of maak een

september.
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Talent Day technicus
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V E RWA N T E B E R I C H T E N
Supply Chain Award 2013: 3 nomaties op 6 voor Antwerpse bedrijven . Lees meer...
Antwerpse Meir wordt Zweeds. Lees meer...
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