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5. SILO-OPERATOR
OOK GENOEMD: Logistiek medewerker laden/lossen, 

Lader-losser silo’s, Operator afzakmachine



 Je werkt buiten, op een bedrijventerrein waar 
hoge silo’s staan en waar vrachtwagens af en aan 
rijden.

 Je vult vrachtwagens met los materiaal zoals 
korrels, graan of poeders uit de silo’s. Je doet 
dit door de vrachtwagen met een grote slang aan 
de silo te koppelen.

 Je vult zakken met een ‘afzakmachine’.

 Je vult de bijhorende formulieren in.

 Je gebruikt een weegbrug, een reuzeweegschaal 
waar je een vrachtwagen kan op rijden.

 Je neemt stalen (kleine hoeveelheden) om de 
kwaliteit te laten controleren.

 Wat doe je soms nog? Je opent en sluit kleppen 
en ventielen van de silo of je reinigt de silo.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.300 – € 2.400

Extra premie als je 
in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt veel buiten 
(bij goed en slecht 
weer). Je doet fysiek 
werk. Je werkt 
overdag of in shiften. 
Dat hangt af van het 
bedrijf waar je 
werkt.

TAKEN



Je hebt geen diploma nodig.

Je krijgt een korte opleiding op 
de werkvloer.

 Je vindt veiligheid belangrijk. 

 Je kan regels en richtlijnen
opvolgen. 

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 



WAAR WERK JE?
Je werkt bij grote industriële 
bedrijven met eigen silo’s of 
opslagbedrijven zoals Katoennatie 
of SAMGA bijvoorbeeld.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Als je een rijbewijs C/CE 
(vrachtwagenbestuurder) behaalt, dan 
kan je doorgroeien naar een meer 
ervaren functie.



 De meeste info vind je terug in vacatures op VDAB, Google of via 

uitzendkantoren. Gebruik als zoekwoorden: vacature + de functietitel + 

Antwerpen.

MEER INFO



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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