Logistics Coordinator
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Profiel
De deelnemer bezit eigen vervoer, heeft minimum een A2-denkniveau, een zeer
goede kennis van het Engels en is PC-vaardig. De deelnemer is voltijds beschikbaar
en bereid om in 2 ploegen te werken.

Inhoud
De deelnemer:
•
krijgt een inwijding in de logistiek, het wegvervoer en de andere vervoersmodi
•
maakt kennis met security in havens en luchthavens
•
leert meer over gevaarlijke goederen en over ladingzekering
Vooropgestelde jobs
Bediende transportplanning, planner, (assistent) dispatcher.

Topmedewerker
met kennis van zaken?
Randstad en Portilog
maken het mogelijk.

Duurtijd
6 weken. De opleiding wordt minstens 1 keer per jaar georganiseerd.

70% van de deelnemers die deze opleiding het voorbije jaar
hebben gevolgd, werd langdurig of vast tewerkgesteld.

Bent u op zoek naar een loket- of manifestbediende of naar een
bediende documentatie of transportplanning?
Heeft u een vacature voor een customer service medewerker
of voor een (hulp)expediteur?
Vindt u het moeilijk om voor deze jobs de juiste man en/of vrouw
te vinden?

Geïnteresseerd?
U bent niet de enige. Er is een groot tekort aan medewerkers met kennis
van de maritieme en logistieke wereld.
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 eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling
Maritiem van Randstad Belgium op het nummer +32 3 201 14 90 of via mail op
antwerpen_734@randstad.be

Randstad en Portilog willen deze leemte wegwerken. Met drie
specifieke opleidingsprogramma’s heroriënteren we sterke kandidaten.
We bereiden hen voor op een job in een havengebonden en logistiek
bedrijf.

Ziet u uw knelpuntvacatures graag ingevuld?
Wij stomen dé kandidaat voor u klaar.

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk

Drie unieke opleidingen die renderen
Transport Documentation Officer
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Profiel
De deelnemer heeft minimum een A2-denkniveau, een goede kennis van het
Engels en Frans en is PC-vaardig. Hij is in het bezit van eigen vervoer en bereid om in
2 ploegen te werken.

Hoe gaan we te werk?
Selectie
Randstad selecteert de deelnemers. Dit gebeurt onder andere op basis van
het CV, de motiveringsbrief en een aantal tests waarmee het denkvermogen,
de talenkennis en de administratieve skills van de kandidaten in kaart worden
gebracht. Zo bent u zeker van een getalenteerde medewerker.
Opleidingen
Portilog geeft kwaliteitsopleidingen met focus op de praktijk. Na elke opleiding
staan onmiddellijk inzetbare medewerkers voor u klaar.
Havenintro of bezoek aan een logistiek centrum
De deelnemers maken een rondrit door de haven van Antwerpen of brengen
een bezoek aan een logistiek centrum. Hierdoor maken ze kennis met hun
werkomgeving en weten ze precies waaraan ze beginnen.
Bedrijfsstage
Deelnemers aan het programma ‘Transport Documentation Officer’ krijgen de kans
om de job te leren kennen voor ze effectief aan de slag gaan.
Jobdates
Heeft uw bedrijf een vacature of stageplaats? Randstad nodigt u uit om kennis te
maken met de kandidaten die aan de opleiding zijn begonnen. Tijdens de jobdate
krijgt u twee uren de tijd om te kijken of er tussen uzelf en één van hen een match
ontstaat.

Laat u door onze klanten overtuigen:
“Randstad en Portilog leiden samen kandidaten op tot sterke starters voor onze sector.
Ze beschikken over de nodige basiscompetenties en zijn klaar voor hun eerste stappen
in haven en logistiek.
Meerdere deelnemers die de opleidingen hebben gevolgd, zijn inmiddels als vaste
werknemer in dienst bij Tabaknatie.”
Tine Rijsbrack, HR Manager Tabaknatie

Inhoud
De deelnemer:
•
raakt vertrouwd met de werking van de haven
•
leert werken met documenten waarmee hij/zij dagelijks zal worden
geconfronteerd
•
verneemt alles over het belang van Incoterms
•
leert converseren met focus op sectorspecifiek Engels jargon

De opleiding wordt afgerond met een stage van minimaal 2 weken aan het loket of
op een documentatie / operations-afdeling en met een sollicitatietraining.
Vooropgestelde jobs
Loketbediende, manifestbediende of bediende documentatie.
Duurtijd
4 weken (2 weken les, 2 weken stage).
De opleiding wordt minstens 6 keer per jaar georganiseerd.

70% van de deelnemers die deze opleiding het voorbije jaar
hebben gevolgd, werd langdurig of vast tewerkgesteld.

Trainee Shipping & Logistics
Profiel
De deelnemer heeft minimum een Bachelor-denkniveau,
is onmiddellijk beschikbaar en bereid om voltijds te werken.
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Inhoud
Naast de thema’s die in de opleiding Transport Documentation Officer aan bod
komen, wordt dieper ingegaan op het gebruik van Incoterms en verwerft de
deelnemer een degelijke kennis over Douane en Accijnzen.
De deelnemer krijgt een bredere theoretische basis als voorbereiding op de job.
Vooropgestelde jobs
Customer service medewerker, (hulp)expediteur, (hulp)douanedeclarant.
Duurtijd
2 weken. De opleiding wordt minstens 6 keer per jaar georganiseerd.

80% van de deelnemers die deze opleiding het voorbije jaar
hebben gevolgd, werd langdurig of vast tewerkgesteld.

