
1. EXPEDITEUR
OOK GENOEMD: Forwarder, Transportorganisator, Logistics coordinator, 

Freight Forwarder, …



 Je werkt op kantoor.

 Op vraag van een klant organiseer en volg je het 
vervoer van goederen, vaak over heel de 
wereld. 

 Je reserveert indien nodig alle opeen-
volgende transporten nodig om de goederen 
van vertrek naar bestemming te krijgen: vliegtuig, 
zeeschip, vrachtwagen, trein, binnenvaartschip. 

 Je hebt voortdurend contact met je klanten 
(‘verladers’ of ‘shippers’) om hen te laten weten 
hoe de verzending verloopt. 

 Je maakt overeenkomsten op. 

 Je zorgt dat alle formulieren in orde zijn voor het 
transport en voor de douane. 

 Je werkt meestal digitaal. Soms werk je ook nog 
op papier. 

LOON STARTER

Brutoloon afhankelijk 
van je diploma:
 Secundair onderwijs: 

€ 2.200 – € 2.300
 Bachelor: 

€ 2.400 – € 2.500
 Master: 

€ 2.600 – € 2.700

WERKREGELING

Je werkt overdag. 
Je bent flexibel in je 
uren.

TAKEN



Meestal wordt een bachelor-
diploma gevraagd: bijvoorbeeld 
in logistiek management of 
supply chain management, 
internationaal ondernemen, KMO 
management, …

Voor een startersfunctie kan een 
graduaat in transport & logistiek 
voldoende zijn.

 Talenkennis: Engels is 
noodzakelijk. Elke extra taal die je 
spreekt is een voordeel.

 Je zet je klant altijd op de eerste 
plaats (klantgericht zijn).

 Je zoekt graag naar oplossingen
(probleemoplossend denken).

 Je bent stressbestendig.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN BACHELOR-DIPLOMA?
Je kan een verkorte logistieke opleiding van enkele maanden volgen via 

VDAB en het volwassenonderwijs. Via hogeschool KDG kan je een 
micro-degree transport & haven volgen. Portilog en interimkantoren 
organiseren zeer korte logistieke opleidingen van een enkele weken. 



WAAR WERK JE?

Expeditiekantoren vind je niet 
enkel in de haven maar ook in de 
rand van de haven bv. Eilandje, 
Noorderlaan, Brouwersvliet. 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Je start meestal als assistent of junior 
expediteur.

Je hebt veel doorgroeimogelijkheden 
binnen internationale handel. Je kan je 
op allerlei vlakken specialiseren: 
soorten goederen, werelddelen, 
douanewetgeving, type transport,…

Door ervaring kan je doorgroeien naar 
senior expediteur of teamleader. 



Waar vind je meer info over dit beroep?
 https://forwardbelgium.be/young-forward
 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/ -> zie tabblad ‘Ik zoek 

info over beroepen’
 https://www.vdab.be/beroep/ec7aab0d-9088-4fb8-8343-

83e1cdec7cda/expediteur
 https://www.jobsindehaven.be/
 https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=98

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog 
extra opleiding nodig hebt?
 https://travi.be/nl/kalender/item/609
 https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-

logistiek-bediende/aanvraag-info/
 https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-

bediende-antwerpen
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transpo

rt_en_logistiek_medewerker-BERCHEM
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715611/cursus/C-AMI-

MEER INFO

https://forwardbelgium.be/young-forward
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/
https://www.vdab.be/beroep/ec7aab0d-9088-4fb8-8343-83e1cdec7cda/expediteur
https://www.jobsindehaven.be/
https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=98
https://travi.be/nl/kalender/item/609
https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-logistiek-bediende/aanvraag-info/
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transport_en_logistiek_medewerker-BERCHEM
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transport_en_logistiek_medewerker-BERCHEM
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715611/cursus/C-AMI-202309/Expeditie_Skills-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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