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6. LOKETBEDIENDE
OOK GENOEMD: Logistiek bediende, Loketmedewerker 

© Walter Saenen



 Je ontvangt de vrachtwagenchauffeurs aan je 
loket. 

 Je vertelt de chauffeurs waar ze welke lading
moeten oppikken / afzetten en geeft ze de juiste 
papieren mee. 

 Je registreert de gegevens in de computer.

 In sommige bedrijven bereid je ook de facturatie 
voor.

 Je informeert klanten / interne diensten / 
rederijen (scheepseigenaar) over de levering of 
eventuele problemen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.360 – € 2.500

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Als loketbediende 
zal je meestal 
werken in een 
vroege en late 
shift.

TAKEN



Diploma secundair onderwijs

Je vindt sneller werk met een 
korte logistieke opleiding. Een 
opleiding via een interimkantoor 
duurt 2 tot 6 weken. Opleidingen 
via VDAB of CVO zijn 
uitgebreider en duren gemiddeld 
20 weken (incl stage). 

 Je moet vlot Engels spreken, 
andere talen zijn pluspunt
 Je kent MS Office goed.
 Je ben nauwkeurig.
 Je kan snel werken tijdens extra 

drukke momenten.
 Je bent assertief: je komt op 

voor jezelf wanneer je een 
ontevreden chauffeur aan je 
loket hebt. Je doet dit op een 
respectvolle manier. 
 Je communiceert graag met 

mensen (aan loket, via telefoon, 
…).

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN 
SECUNDAIR DIPLOMA?

Ook dan kan je als werkzoekende aan 
sommige opleidingen deelnemen. Een 
werkgever vindt doorgaans de juiste 
werkhouding belangrijker dan een diploma. 



WAAR WERK JE?

Je werkt bij een van de terminals
op linkeroever of rechteroever waar 
schepen aanleggen, geladen en 
gelost worden. 

Of bij grote magazijnen en naties 
die goederen stockeren.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleader loketbediendes

Wil je graag blijven bijleren? Je kan in 
de haven doorgroeien naar tal van 
logistieke bediendenfuncties: internal
sales, customer service, planner, 
douanedeclarant, expediteur …



Waar vind je meer info over deze job?
 Video loketbediende aan het werk: https://youtu.be/dgE6FeZTj9A
 https://www.jobsindehaven.be/
 https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
 De meeste info vind je terug in de vacatureteksten op VDAB, Google of via 

uitzendkantoren. Gebruik het zoekwoord ‘vacature’ + de ‘loketbediende’ om op te zoeken.
Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog extra opleiding 
nodig hebt?
 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
 https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
 https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-

logistiek medewerker

MEER INFO

https://youtu.be/dgE6FeZTj9A
https://www.jobsindehaven.be/
https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
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/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-715610/cursus/C-AMI-132068/Logistiek_administratief_medewerker-ANTWERPEN
https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-logistiek-medewerker


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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