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AGENT

OOK GENOEMD: Documentation officer, Documentatiemedewerker, 
Documentation specialist
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 Jij werkt op kantoor, bij een rederij die schepen 
heeft en containers vervoert.

 Je doet administratieve taken.

 Je verzamelt de nodige transportdocumenten
bij klanten. Jouw klanten zijn bedrijven die 
goederen in de containers versturen.

 Je bereidt een dossier voor en verwerkt de 
gegevens in je computersysteem
(bijvoorbeeld voor douane).

 Je controleert de goederenomschrijvingen van de 
inhoud van de containers.

 Je hebt veel contact met klanten, zowel 
telefonisch als via e-mail

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.250 – € 2.500

WERKREGELING

Je werkt overdag.

TAKEN



Een diploma in logistiek is een 
pluspunt maar niet noodzakelijk:
 Secundair onderwijs / Se-n-Se 

internationaal transport
 Graduaat transport & logistiek

 Je spreekt en schrijft goed 
Engels.

 Je kan goed werken met 
MS Office op de computer.

 Je doet graag administratie.

 Je bent klantvriendelijk.

 Je communiceert vlot, zowel 
mondeling als schriftelijk.

 Je werkt gedetailleerd en kijkt 
altijd alles nauwkeurig na.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN DIPLOMA?
Met een korte logistieke opleiding raak je 
sneller aan werk:
 Opleiding via interimkantoor: 3 tot 6 

weken
 Opleidingen via VDAB of CVO: 

gemiddeld 20 weken (incl stage) 



WAAR WERK JE?

Je werkt bij een grote rederij die 
schepen en containers beheert. 

Voorbeelden zijn: MSC, CMA-CGM, 
Maersk,…

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Senior documentation officer

Teamleader

Customer service afdeling



Waar vind je meer info over deze job?
 https://www.tl-hub.be/nl/tl-

jobs?text=documentation&region=&recruiter_types%5B%5D=0&recruiter_types%5B%5D=1
 https://www.jobsindehaven.be/

 Info vind je ook terug in vacatures op VDAB, Google of via 
uitzendkantoren. Gebruik als zoekwoorden: vacature + de functietitel + 
Antwerpen.

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog 
extra opleiding nodig hebt?
 https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
 https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-logistiek-

medewerker
 https://www.randstad.be/nl/carriere/opleiding/al-eens-aan-een-opleiding-logistiek-gedacht/
 https://travi.be/nl/kalender/item/609
 https://www.startpeople.be/nl/interim-vast-werk/topsectoren/start-people-logistics-

transport?functie=loketbediende
 https://www.unique.be/nl/vacature/opleiding-transport-logistiek-1571493
 https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-bediende-antwerpen
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-

132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN

MEER INFO

https://www.tl-hub.be/nl/tl-jobs?text=documentation&region=&recruiter_types%5B%5D=0&recruiter_types%5B%5D=1
https://www.jobsindehaven.be/
https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-logistiek-medewerker
https://www.randstad.be/nl/carriere/opleiding/al-eens-aan-een-opleiding-logistiek-gedacht/
https://travi.be/nl/kalender/item/609
https://www.startpeople.be/nl/interim-vast-werk/topsectoren/start-people-logistics-transport?functie=loketbediende
https://www.unique.be/nl/vacature/opleiding-transport-logistiek-1571493
https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-bediende-antwerpen
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN


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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