
 
 
JOB TITLE  : Import Customer Service medewerker – corporate account 
          
WORK LOCATION  : Antwerpen 
  
DEPARTMENT : Import customer Care   
 

 

 
Doel van de afdeling en functie: 
De controle hebben over de toegewezen lijndienst(en) en/of klanten waarbij men zelfstandig en foutloos de afhandeling 
van een importdossiers van a tot z verzorgt. 
Coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen, zowel externe (klant, kaai, douane) als interne afdelingen 
(transport, commerciële afdeling, claims, operations) 
Klantgericht oplossingen zoeken binnen de mogelijkheden van de rederij. 
 
Omschrijving van de werkzaamheden: 
 
Beheer van de documentatiestroom:  

- Voorbereiding van de importdossiers per aankomst binnen de toegewezen lijndienst en/of klant, in nauwe 
samenwerking met shared service center. 

- Klanten tijdig informeren adhv aankomstberichten 
- Controle van de opvolglijsten; bij verschillen de betrokken partijen informeren 
- Facturatie 
- Het correct afleveren van de containers tegen de benodigde scheepsdocumenten en betaling van alle 

openstaande kosten. 
- Coördineren van eventueel natransport met de klant en de transportafdeling 
- Opvolgen openstaande dossiers  
- Statistieken maken en ter beschikking stellen van de betrokken afdelingen 
- Controleren en rapporteren bij fouten shared service center 

 
Service naar de klant toe: 

- Behandelen van alle telefonische en schriftelijke vragen van de klant, binnen een termijn van 4uur of met een 
tussenbericht. 

- Complexe vragen coördineren met de betrokken dienst of doorgeven aan zijn rechtstreekse verantwoordelijke 
- Klant tijdig informeren van problemen of vertragingen 
- Klant alle informatie bezorgen zodat zij steeds de mogelijkheid hebben de container binnen de vrije periode 

zonder bijkomende kosten kan afhalen, uitleveren en correct leeg terug brengen. 
- First class service verlenen binnen de vooropgestelde procedures en mogelijkheden. 

 
Commerciële activiteiten: 

- Offertes afleveren voor natransport; hierbij rekening houdend met de vraag van de klant en afweging van de 
verschillende mogelijkheden 

- Cross-payment dossiers afhandelen: klant factureren en de betrokken POD informeren 
- Op vraag van de klant extra vrije periode demurrage aanvragen aan het hoofdkantoor en dit antwoord op een 

gepaste manier doorgeven aan de klant.  
- Klantenbezoek voorbereiden en deelnemen 
- KPI’s opvolgen en analyseren 

 
Positionering 
 

- De functiehouder rapporteert aan de Manager Import Customer Service 
- De functiehouder geeft geen leiding  en neemt geen zelfstandige beslissingen mbt uitzondering op de procedures 
 

 
JOB QUALIFICATIONS 
 
Opleiding 
 

• Bachelor /cursus portilog of gelijkwaardig niveau door ervaring  



 
Talenkennis 
 

• Actieve kennis Nederlands, Frans en Engels ( zowel gesproken als geschreven)  
 
Profiel, vaardigheden en competenties 
 

• Algemene kennis van de maritieme sector en vakterminologie.  

• Klantgericht, communicatief en teamgericht 

• Resultaatgericht, pro-actief en snel reactievermogen 

• Werkt volgens verschillende procedures, die met elkaar in overeenstemming dienen gebracht te worden. 

• Werkt onder tijdsdruk. 

• Bepaalt de volgorde van de werkzaamheden op basis van de tijdslimieten voor scheepsaanlopen 
 

 
 


