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Onderhoudsmedewerker Empty Container Depot 
 

Doel:  
Op een veilige en verantwoordelijke manier de containers inspecteren, 

onderhouden (cleaning) en kleine containerherstellingen uitvoeren volgens 
de klantspecifieke- en internationale (IICL) norm, en dit steeds met de 

nodige aandacht voor de kwaliteit van het afgeleverde werk en conform de 
interne afspraken en procedures. 
 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Container-Box Inspectie 

• Visuele inspectie van de binnen- en buitenzijde van de container  
conform  klantencriteria en/of internationale standaarden volgens 

de opgelegde veiligheidsvoorschriften van CSP Zeebrugge. 
• Containers op een correcte manier openen en sluiten. 
• Registratie van inspectie op een handcomputer en/of papier. 

• Foto’s van schade nemen en archiveren. 
 

Container-Box Estimates 
• Nauwkeurige schatting opmaken van de schade en herstelkost 

adhv officiële codes op de handcomputer en/of papier. 

• Opmerkingen klanten/surveyor kunnen interpreteren.  
 

Container-Box Cleaning 
• Inschatting kunnen maken van gewenste type cleaning conform 

klantencriteria en/of internationale standaarden. 

• Zelfstandig uitvoeren van sweep (uitvegen), blow (uitblazen) en 
steamclean (stomen) conform de interne veiligheids- en 

milieurichtlijnen. 
 

Container-Box Repair 

• Kleine herstelwerken uitvoeren en registratie op handcomputer 
en/of papier. 

• Assistentie van interne/externe partners bij grote herstelwerken. 
 

Container-Box Handling 

• Veilig en zelfstandig kunnen werken met Container Handling 
Equipment. 

• Registratie van uitgevoerde container moves via handcomputer. 
 

Algemene Depot Activiteiten 
• Beheer van wisselstukkenen en tools voor container-repair 
• Instaan voor de orde & netheid op het depot-plein. 

 

 

RAPPORTERING 
• Je rapporteert aan de Depot Manager 
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VOORNAAMSTE COMMUNICATIE/CONTACT 
INTERN 

• Koeltechniekers voor operationele en technische ondersteuning. 
• Technisch bediende Depot 

 
EXTERN  
• Samenwerking met externe partners voor Container-Repairs 

 
 

BEKWAAMHEDEN/VAARDIGHEDEN/ERVARING: 
Noodzakelijk om de vereisten van de functie uit te voeren:   
• Een technisch diploma met sterke interesse in metaalbewerking of 

technische vaardigheden door ervaring (kleine opknap laswerken en 
slijpen) 

• Basis administratieve vaardigheden  
• Veiligheidsrichtlijnen kunnen naleven en veiligheid hoog in het vaandel 

dragen 

• Houder van een geldig rijbewijs categorie B 
• Fysiek werk verrichten, voornamelijk buiten op de Terminal 

• Functie omvat veel zelfstandig werk 
• Opgegeven taken kunnen uitvoeren conform de interne 

(veiligheids)procedures en geldende bedrijfswaarden 

• Goede kennis van het Nederlands, basiskennis Engels 
 

 


