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16. WATERKLERK
OOK GENOEMD: vessel operations bediende, bediende waterklerk



 Jij bent de contactpersoon voor een schip dat de 
haven binnen vaart. Je werkt op kantoor en rijdt 
regelmatig met de auto rond in de haven. Af en 
toe ga je aan boord van een schip.

 Jij zorgt dat alles in orde is zodat het schip de 
haven kan binnen varen: een loods aan boord, 
een ligplaats in de haven, scheepsdocumenten
en administratieve zaken. 

 Jij laat alles leveren wat nodig is aan boord: 
voeding, vers water, brandstof…; afspraak met 
een dokter of tandarts; ... 

 Jij regelt overnachting en vervoer voor de 
bemanning die van shift wisselt en naar huis mag.

 Jij volgt het vertrek van het schip op: wanneer het 
lossen en laden van het schip klaar is, laat je dit 
aan de juiste personen weten: de volgende haven, 
de rederij (eigenaar van het schip),...

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.500 – € 2.650

Extra premie
wanneer je in 
shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt vaak 
overdag. 
Je bent bereid om 
in een beurtrol 
nachtwerk en 
weekendwerk te 
doen.

TAKEN



Rijbewijs B nodig

Minimaal diploma secundair 
onderwijs. 

Meestal wordt een bachelor-
diploma gevraagd, bij voorkeur in 
de richting logistiek management 
of supply chain management.

 Je kan goed Engels spreken 
en schrijven.

 Je kan zelfstandig je tijd 
plannen.

 Je bent flexibel: je past je 
aan aan onverwachte 
omstandigheden.

 Je communiceert helder, met 
alle culturen en 
nationaliteiten.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN DIPLOMA?
Met een korte logistieke opleiding kan je 
sneller werk vinden: bijvoorbeeld via 
VDAB, Logos, een CVO, Portilog of een 
interimkantoor.



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een scheepsagentuur, 
een kantoor dat de rederij 
vertegenwoordigt in de haven. Een 
rederij is het bedrijf dat eigenaar 
van het schip is.

Scheepsagenturen vind je verspreid 
in de haven maar ook in de rand 
van de haven, bijvoorbeeld aan het 
Eilandje of de Noorderlaan. Enkele 
voorbeelden van scheepsagenturen 
zijn: Boeckmans, Newman Shipping
& Agency, Wilhelmsen Ships
Service, De Keyser Thornton-Naxco, 
ICL, …

Je vindt een volledige lijst op de 
website van ASV, de federatie van 
scheepsagenturen.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Ship planner
Jij plant de volgorde waarin containers 
op het schip geladen worden: goede 
verdeling van gewicht, de containers 
die in de volgende haven eerst gelost 
moeten worden bovenaan, …



Waar vind je meer info over deze job?

 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/ -> zie tabblad ‘Ik zoek info over 
beroepen

 http://www.asv.be/scheepsagent.aspx
 https://www.jobsindehaven.be/
 https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek

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/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transport_en_logistiek

_medewerker-BERCHEM
 https://www.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-

logistiek-medewerker
 https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
 https://www.kdg.be/microdegree-transport-haven
 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/

MEER INFO

https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/
http://www.asv.be/scheepsagent.aspx
https://www.jobsindehaven.be/
https://www.tl-hub.be/nl/transport-logistiek
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.lbconderwijs.be/aanbod/beroepsopleidingen/sales-logistiek/transport--en-logistiek-medewerker
https://cvovitant.be/opleidingen/transportbediende-2/
https://www.kdg.be/microdegree-transport-haven
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/


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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