MUISKLIK
Je bestelt een laptoptas en T-shirt met één
muisklik. Je wacht een week op je pakket.
In die tijd gebeurt er veel meer dan je denkt.

Expediteur
De architect van het transport. Organiseert de hele reis van
productieplaats naar leveringsadres en boekt de efficiëntste
transportmiddelen ter land, ter zee of in de lucht. Zorgt voor
de vervoersdocumenten en waakt erover dat de twee
producten samen geleverd worden.

Loketbediende
FUEL

Ontvangt chauffeurs uit alle uithoeken van Europa en
waakt erover dat jouw bestellingen op de juiste
vrachtwagens geladen worden. Zorgt ervoor dat de
chauffeurs met de juiste lading kunnen vertrekken.

…

!

Dispatcher
wegvervoer
Past alle stukjes van de
puzzel voor de optimale
route in elkaar. Geeft de
opdracht aan de vrachtwagenchauffeur om jouw
bestellingen vanuit de
haven tot bij jou te
krijgen. Schiet in actie als
de ETA (Estimated Time
Of Arrival) nadert.

HEB JE DAAR AL
AAN GEDACHT?
Stel je even voor: je bestelt online een nieuwe lederen
laptoptas uit Turkije en een T-shirt uit Portugal, zo verschijn je
netjes op de eerste dag van je nieuwe job. Een week later
staat de koerier met het pakje voor je deur.
Straf, maar hoe werkt dat nu juist? De reis die je bestelling
aflegt, is ongelooflijk. Na een simpele klik van je muis wordt
er een hele flow in gang gezet. Mensen van over de hele
wereld slaan de handen in elkaar en doen er alles aan om
van jou een tevreden klant te maken. En van die groep
mensen, daar kan jij ook deel van uitmaken!
Deze brochure volgt de reis van je laptoptas en T-shirt langs
een aantal logistieke beroepen en functies in bedrijven
gevestigd in en rond de haven.

24/7
De logistieke sector is een 24-uren-economie. Dat werken in de
logistiek geen zuivere 9-to-5 job is, spreekt voor zich. Creatief
en probleemoplossend denken zijn key. Het havenwezen is
immers een miljarden business. Jaarlijks verwerkt de Haven
van Antwerpen miljoenen ton aan goederen. Hoe jouw lederen
laptoptas en T-shirt daar precies tussen fietsen, ontdek je hier.



EEN JOB IN DE INTERNATIONALE HANDEL.

€

Scheepsagent
Boekt een plaats voor
jouw producten op een
schip in functie van hun
noden (gekoeld, droog,
breekbaar, …) en zorgt
ervoor dat de schepen
hun volledige capaciteit
benutten. Contacteert
alle betrokken partijen om
het transport per schip
vlot te laten verlopen.

Douanedeclarant

%

¥

€

Maakt de douanedocumenten
van de goederen op zodat die
probleemloos de grens kunnen
oversteken. Heeft oog voor
detail en bezorgt de juiste
certificaten - leder is immers
een dierlijk product – zodat de
koers richting Haven van
Antwerpen ingezet kan worden.

Communicatie is de rode draad in elke functie.
Elke dag praat je met klanten en collega’s van
over de hele wereld in verschillende talen.

Je werkt in een 24-uren-economie. Terwijl China
slaapt, zijn de Amerikanen wakker en daar speel
jij handig op in. Geen enkele dag is hetzelfde.

Je plant, organiseert, coördineert en controleert.
Multitasken heet dat.

Onvoorziene omstandigheden omtoveren in
creatieve oplossingen zijn dagelijkse kost.

Je ingebouwde GPS draait steeds op volle toeren
en je oog voor detail zorgt ervoor dat de reis van
de producten zo efficiënt mogelijk verloopt. Want
als één schakel uitvalt, stopt de hele keten.

Stressbestendigheid en deadlines zijn je beste
vrienden, net als de collega’s van over de hele
wereld waar je nauw mee samenwerkt.

Magazijnbediende
Registreert en stockeert
jouw producten in een
groot magazijn én vindt ze
terug. Zorgt ervoor dat je
T-shirt en laptoptas mooi
verpakt worden en geeft
groen licht aan een
koerier om het pakket tot
bij jou te brengen.

DING DONG
Daar is de koerier al. Je bestelling
heeft net een adembenemende reis
achter de rug. De uitstekende
samenwerking tussen een heleboel
mensen heeft hier voor gezorgd.

Ben jij uit het juiste hout gesneden om in de
logistiek te duiken?
Welke opleiding je best kan volgen, wat de
volgende stappen zijn en de volledige omschrijving
van deze logistieke jobs kan je terugvinden op:
www.talentenstroom.be/jobsindelogistiek

JE BENT
STUDENT

HAVEN VAN
ANTWERPEN

1

3.000

Goed nieuws: alle wegen leiden naar de Haven van
Antwerpen. De keuze aan studierichtingen om als logistiek
bediende aan de slag te gaan is groot en op alle niveaus:
van ASO, BSO, TSO tot professionele bachelors,
universiteitsopleidingen en zelfs avondonderwijs.

Vanzelfsprekend wordt de reis van een container in dit
verhaal sterk vereenvoudigd. In werkelijkheid zijn er véél
meer havenberoepen en logistieke functies die bij dit
transport komen kijken. Talentenstroom maakt je graag
wegwijs in deze wondere wereld vol vervoering. Alvast
enkele cijfers en feiten.

100.000

1.000.000

JE BENT
WERKZOEKEND
Kom alles te weten over werken in de logistieke sector. Wij
organiseren samen met onze partners opleidingstrajecten
voor werkzoekenden, waarna je kan starten in een bediende
functie in de logistieke sector.
Schrijf je in voor Informeer - een infosessie voor werkzoekenden
over jobs en opleidingsmogelijkheden in deze sector.
Inschrijven kan via deze link:

F1 wagen

spelcomputers

DVD’s

potloden

Om je een idee te
geven waar één TEU
voor staat.

TEU (Twenty feet Equivalent) is een
standaardcontainer van 6 meter lang,
2,4 meter breed en 2,4 meter hoog.
Op het grootste containerschip passen er
meer dan 19.000 op. Op een rijtje is dat een
afstand van 114 km (Antwerpen – Oostende).

38 zeeschepen per dag

informeer_talentenstroom.youcanbook.me

132 binnenschepen per dag
250 goederentreinen per dag

in en rond de haven

logistieke jobs
in en rond de haven

199.012.082 ton

13.057 ha havengebied

Tweede haven van de EU

= 16.900 voetbalvelden

maritiem goederenverkeer in 2014

linkeroever: 5.818 ha
rechteroever 7.239 ha

Jij bent: Flexibel, klantgericht, stressbestendig?

Bonjour, Good afternoon, Goeienacht

Hallo, Wie geht’s, Konnichiwa

Talentenstroom is een partnerschap van:

logistieke bedrijven

21.468

Nodig: Communicatievaardigheden, organisatietalent,
geografisch inzicht

Adriaan Brouwerstraat 24 - 2000 Antwerpen
T 03 221 73 30
M info@talentenstroom.be
W www.talentenstroom.be

1.246

De reis van een laptoptas en
een T-shirt langs 6 logistieke
beroepen in de haven.

Aarzel niet...

Iets voor jou?

