
FOTO

3. HAVENARBEIDER
algemeen werk

OOK GENOEMD: Dokwerker



Je werkt in de haven. Je helpt met laden en 
lossen van schip, trein en vrachtwagen.   

De goederen zijn divers: containers, auto’s, 
staal, fruit, hout, grote onderdelen van 
machines, graan, zand ...

Havenarbeid houdt onder andere deze taken in:
 Je maakt goederen klaar om ze aan boord te 

laten hijsen door een kraan: met kettingen, 
hijsbanden, haken ... 

 Je laadt en lost goederen met een transpallet.
 Je maakt twistlocks vast en los.

 Een twistlock is een speciale pin in de hoeken van 
een container. Hiermee maak je op elkaar gestapelde 
containers vast.

 Je rijdt auto's en grote machines op wielen 
aan boord / van boord van een schip.

 Je stapelt of sorteert goederen op een 
correcte manier.

WERKREGELING

Je start in de namiddag-
shift: 14u-21u45. Je werkt 
regelmatig in het weekend en 
op feestdagen.
Je doet fysiek werk. Je werkt 
zowel binnen als buiten, bij 
goed en slecht weer.

LOON STARTER

Brutoloon ± € 3.500*
(* Voorbeeld als je elke weekdag zou 
werken. Je loon hangt af van je aantal 
gewerkte dagen. Is er niet voldoende 
werk? Dan ontvang je die dagen een 
werkloosheidsuitkering, wat minder is 
dan je loon.)

Extra premie als je in het 
weekend of feestdagen werkt.

TAKEN



 Je bent flexibel, want je zal bij 
verschillende havenbedrijven 
werken.
 Je werkt zorgvuldig.
 Je bent fit en gezond.
 Je vindt veiligheid belangrijk.
 Je werkt graag in team.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

WAT IS DE SELECTIEPROCEDURE?
1. Je dient een dossier in bij CEPA.
2. Je volgt twee dagen oriëntatie: je maakt kennis met de job, je slaagt voor je medische 

keuring, psychotechnische testen en selectieproeven.
3. Je volgt 3 weken opleiding en 10 dagen stage. 
4. Je krijgt een tijdelijke erkenning als havenarbeider (12 maanden). Iemand coacht en 

begeleid je. 
5. Na een positieve evaluatie ontvang je een definitieve erkenning als havenarbeider.

 Je moet geen diploma hebben.
 Je bent minstens 18 jaar.
 Je kan een attest van goed 

gedrag en zeden voorleggen 
(geen strafblad!)

 Je slaagt voor de selectie-
procedure en opleiding voor 
havenarbeider.



WAAR WERK JE?

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Je kan leidinggevende worden.

Je kan leren werken met kranen 
en speciale voertuigen (om 
bijvoorbeeld containers te 
stapelen en verplaatsen)

Als havenarbeider werk je niet vast 
voor één bedrijf, maar maak je deel 
uit van een grote, flexibele pool. 
Dagelijks ga je daar aan de slag, 
waar er werk uitgevoerd moet 
worden. 
Om werk te vinden, meld je je aan 
via een digitaal platform, waar de 
verschillende havenbedrijven elke 
dag jobs aanbieden. 
Wordt er op een bepaalde dag 
minder werk aangeboden dan er 
beschikbare havenarbeiders zijn? 
Dan krijg je een werkloosheids-
uitkering voor die dag.



Waar vind je meer info over deze job?

 https://www.facebook.com/denhavenarbeider

 https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/interesse-om-
te-werken-in-de-haven-van-antwerpen/

 Brochure (PDF) 
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/Instroom_201801.pdf

MEER INFO

https://www.facebook.com/denhavenarbeider
https://www.cepa.be/havenarbeiders/personeelsbeheer/interesse-om-te-werken-in-de-haven-van-antwerpen/
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/Instroom_201801.pdf


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


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

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

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