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14. CUSTOMER SERVICE 
MEDEWERKER

OOK GENOEMD: customer service representative / agent / officer, medewerker 
klantendienst, logistics administrator, logistiek dossierbeheerder, account executive

Foto via Talentenstroom



 Jij werkt op een bedrijf, in een kantoor.

 Je bedrijf verkoopt producten of diensten aan een 
klant, jij volgt de verkoop verder op.

 Je verwerkt de bestelling in het 
computersysteem.

 Je informeert de klant doorheen elke fase van 
de levering.

 Je klant contacteert jou bij klachten of 
problemen.

 Je stelt contracten, facturen en
transportdocumenten op. 

 Jij hebt een belangrijke functie voor een bedrijf, 
voor klanten ben jij het vaste aanspreekpunt. 
Een klant is enkel tevreden als hij ook een goede 
service krijgt na de verkoop.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.360 – € 2.500

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt meestal 
overdag.

TAKEN



Bedrijven vragen vaak een 
diploma bachelor of graduaat. 

Maar een diploma secundair 
onderwijs is soms voldoende. Bij 
voorkeur in een administratieve, 
logistieke, commerciële of 
taalkundige richting. 

 Je bent klantgericht: je zet je 
klant altijd op de eerste plaats. 
Je beantwoordt vragen van je 
klant zo snel mogelijk. 

 Je bent rustig en vriendelijk.

 Je bent nauwkeurig.

 Je doet graag administratie.

 Je kan vlot Engels spreken en 
schrijven. 

 Een bedrijf vraagt soms een 
extra taal, zoals Frans, Duits of 
Spaans. Dat hangt af van de taal 
van de klanten. 

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN DIPLOMA?

Volg dan als werkzoekende een 
korte opleiding. Bijvoorbeeld via 
VDAB, Syntra, Portilog-Randstad 
of een CVO.



WAAR WERK JE?

Elk bedrijf dat diensten of 
producten verkoopt heeft een 
customer service afdeling. Dat wil 
zeggen dat je in elke sector in de 
haven kan werken: rederijen, 
magazijnen, expeditiekantoren, 
scheepsagenturen, industriële 
bedrijven, controlebureaus, …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleader

Na enkele jaren ervaring kan je ook 
switch naar een andere afdeling van je 
bedrijf, zoals sales.



Waar vind je meer info over deze job?
 https://www.vdab.be/beroep/9cbe7cd0-9ff7-4723-ac13-

7610e52bee6a/commercieel-medewerker
 https://www.jobat.be/nl/art/het-werk-en-loon-van-een-customer-service-

representative
 https://www.jobsindehaven.be/
 https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek

Waar vind je meer info over opleidingen?
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-

623100/Customer_service_medewerker
 https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-

logistiek-bediende/aanvraag-info/
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-

132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN
 https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-

logistiek/transport--en-logistiek-medewerker
 https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/9cbe7cd0-9ff7-4723-ac13-7610e52bee6a/commercieel-medewerker
https://www.jobat.be/nl/art/het-werk-en-loon-van-een-customer-service-representative
https://www.jobsindehaven.be/
https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-623100/Customer_service_medewerker
https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-logistiek-bediende/aanvraag-info/
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-logistiek-medewerker
https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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