
80% van de inmiddels meer dan 600 opgeleide werkzoekenden ging 
via deze  formule aan de slag als logistiek bediende, customer service 
medewerker,  hulpexpediteur, loketbediende, ...

Randstad screent de kandidaat op competenties, motivatie, onmiddellijke  
beschikbaarheid en bereidheid om voltijds te werken.

Portilog organiseert kwalitatieve opleidingen met focus op de praktijk.

Tijdens een jobdate brengt Randstad de kandidaat met zijn/haar potentiële  
werkgever in contact. 

Hoe gaan we tewerk?

Nieuwe medewerker  
met kennis van zaken?

Randstad en Portilog maken het mogelijk!



3
Transportplanner en Logistic Coordinator

Profiel kandidaat
Bachelor- en masterdenkniveau, goede kennis van het Engels en Frans, pc-vaardig  
en in het bezit van een eigen wagen. 

Inhoud opleiding
Warehousing, wegvervoer en overige transportmodi, ladingzekering,  
gevaarlijke lading, economische aardrijkskunde, douanereglementering en NCTS.

Functies
Dispatcher, transportplanner, supply chain coordinator of  
logisitek administratief bediende.

Frequentie en duur
2 maal per jaar; 13,5 dagen. 

(georganiseerd in Gent)

4
Logistic Coordinator

Profiel kandidaat
Bachelor/masterdiploma of mensen met een bachelor-denkniveau met een  
aantal jaren administratieve ervaring. Goede kennis van het Nederlands en goed  
kunnen uitdrukken in het Engels, Frans en Duits. In het bezit van een eigen wagen. 

Inhoud opleiding
Distributie en vervoer, logistiek en warehousing, ICT in supply chain,  
gevaarlijke lading, douanereglementering en NCTS.

Functies
Logistiek bediende, loketbediende of junior transportplanner.

Frequentie en duur
2 maal per jaar; 10 dagen.

(georganiseerd in Genk)

Vier gerichte opleidingstrajecten

1
Tansport Documentation Officer 

Profiel kandidaat
Minimaal A2-denkniveau, goede kennis van het Engels en Frans, pc-vaardig,  
in het bezit van eigen vervoer en bereid om in twee ploegen te werken.

Inhoud opleiding
Werking van de haven, Incoterms, Bill of Lading, documenten internationale handel 
(lucht-, zee-, weg- en spoorvervoer). De deelnemer leert bovendien converseren in 
sectorspecifiek Engels jargon.

Functies
Loketbediende, manifestbediende, logistiek bediende, hulpexpediteur, …

Frequentie en duur
6  maal per jaar; 7,5 dagen. 

(georganiseerd in Antwerpen en Beveren)

2
Trainee Shipping & Logistics
(georganiseerd in Antwerpen)

Profiel kandidaat
Minimaal bachelor-denkniveau.

Inhoud opleiding
Incoterms, Bill of Lading, documenten internationale handel  
(lucht-, zee-, weg- en spoorvervoer), douane en accijnzen.

Functies
Customer service medewerker, (hulp)expediteur, planner, logistiek bediende  
en (hulp)douanedeclarant.

Frequentie en duur
8 maal per jaar; 9,5 dagen. 

 “Het was een boeiende en praktijkgerichte  
opleiding, die mede door het enthousiasme van  
de lesgevers de ideale basis vormde om te  
starten in de Antwerpse havendynamiek.”

Eline Van De Velde, ex-deelneemster Trainee  
Shipping & Logistics, officer CBPA bij PSA Antwerp

“Ik ervaarde een gevatte, heldere en actieve  
kennismaking met de boeiende mogelijkheden 
binnen de mondiale goederenlogistiek.”

Thys Baeyens,  
ex-deelnemer opleiding Trainee Shipping & Logistics,  
expediteur bij Van Moer Forwarding



“De opleiding was mijn eerste kennismaking met de  
logistieke sector en mijn interesse werd met de dag groter.  
De lesgevers lieten ons enthousiast en met grote kennis vanuit  
hun werkervaring de processen in de logistiek zien en ervaren.” 

Is uw bedrijf op zoek naar nieuwe medewerkers die over deze kennis moeten 
beschikken? Laat het ons weten, wij helpen u aan de juiste kandidaat.

Wenst u nog meer informatie? Neem contact op met één van onze afdelingen:

Randstad Antwerpen Tel: +32 3 201 14 90 antwerpen_734@randstad.be
Randstad Gent  Tel:  +32 9 269 98 98 gent_1029@randstad.be                       
Randstad Genk  Tel:  +32 8 935 60 65 genk_1533@randstad.be 

Geïnteresseerd?

Lees hoe anderen het gezamenlijke initiatief  
van Portilog en Randstad hebben ervaren:

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk.

Gunther Dirkx, geslaagd in de Logistic Coordinator opleiding  
en aan de slag als logistiek administrator bij Scania

“Je persoonlijke ambities worden voor en tijdens de opleiding  
efficiënt gekoppeld aan diverse openstaande vacatures.”

Emma Geerts, geslaagd als Trainee Shipping & Logistics,  
aan de slag als customer service medewerker bij Yang Ming

“Het was een intense opleiding, maar de perfecte  
introductie voor de maritieme sector.”

Eddy Famelaer, HR manager MSC Belgium

“Portilog is een strategische zet waardoor atypische  profielen 
door de logistieke microbe gebeten worden.”

Jana Bens, afgestudeerd als Trainee Shipping & Logistics,  
douanedeclarant bij Belfruco


