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13. SURVEYOR
OOK GENOEMD: staalnemer, inspecteur goederen, 

ladinginspecteur, schade-expert



 Jij werkt buiten op een terminal of rijdt doorheen 
de haven met een bedrijfswagen.
 Je controleert de kwaliteit van de goederen die 

toekomen of je neemt stalen (kleine 
hoeveelheden) om te laten testen in een labo.
 Je kan werken als surveyor ‘liquid cargo’:

 Je rijdt naar een schip, trein of vrachtwagen met 
vloeibare goederen (liquid cargo): chemicaliën, vloeibare 
gassen en petroleumproducten.

 Je neemt stalen van deze vloeistoffen uit de tank. Met de 
auto breng je het staal naar een labo voor verdere testing.

 Soms doe je zelf al een aantal eerste testen of bereken je het 
volume van de tank. 

 Je vult op je computer een rapport in.

 Je kan werken als surveyor voertuigen:
 Jij controleert auto’s op schade. Deze auto’s worden van 

een schip gelost of op een schip geladen.

 Je registreert eventuele schade in je computer of op 
formulieren.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.500 – € 2.650

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt in shiften.
Je doet fysiek 
werk. 
Je werkt buiten, 
zowel bij goed als 
slecht weer.

TAKEN



Je heb geen schooldiploma nodig.
Je hebt een rijbewijs B nodig.

Voor surveyor liquid cargo: Je hebt een 
voordeel met een diploma secundair 
onderwijs in een technische of 
chemische studierichting. Maar een 
schooldiploma is niet noodzakelijk. Je 
krijgt een opleiding op de job.
Je hebt een VCA attest nodig, of je 
moet bereid zijn om dit te behalen.

Voor surveyor voertuigen: Je hebt een 
voordeel met een diploma BSO auto, 
carrosserie of koetswerk. Maar een 
schooldiploma is niet noodzakelijk. Je 
krijgt een opleiding op de job.

 Je kan met een computer
werken.

 Je werkt proper en vindt 
veiligheid belangrijk.

 Je kan rekenen.

 Je begrijpt Engels.

 Je bent fit en gezond.

 Specifiek voor surveyor liquid 
cargo: je hebt geen hoogtevrees, 
je klimt op trappen of ladders om 
bij de opening van de tank te 
komen.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 



WAAR WERK JE?
Als surveyor liquid cargo werk je in 
dienst van een onafhankelijk 
controlebureau: Bureau Veritas, 
AmSpec, SGS, Saybolt, Stegmann,  
… 

Als surveyor voertuigen werk je op 
een autoterminal, ook wel RoRo
terminal genoemd (Roll on-Roll off). 
Enkele voorbeelden zijn ICO terminal 
en AET (Antwerp Euroterminal).

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Je start als staalnemer of assistent-
surveyor. Nadat je al wat ervaring 
hebt opgedaan, kan je doorgroeien 
naar volwaardig surveyor en kan je je 
verder specialiseren. 



 Meer info opleidingen en vacatures

 Getuigenis van twee surveyors: https://youtu.be/4Oa_EKLQzfU

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

MEER INFO

https://youtu.be/4Oa_EKLQzfU


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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