
 

 

 
 

 

APS is een joint venture tussen 3 bedrijven nl. Nedcargo, Shipit en Euroports, en is gespecialiseerd in het 

intraportuair containervervoer via de binnenvaart in de Antwerpse Haven. APS vervoert ruim 250.000 TEU per jaar 

in de haven en is daarmee marktleider in haar sector. Met een operationeel team van 4 mensen worden een 6-tal 

binnenschepen aangestuurd. Ter uitbreiding van het APS team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega om onze 

klanten de beste service te kunnen blijven geven: 

 

BARGE PLANNER MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN 

  
POSITION 
Als Barge Planner sta je in voor de planning en coördinatie van het transport van containers. Je zorgt voor het 

verzamelen en invoeren van transportopdrachten van klanten in het systeem. Vervolgens plan je het transport van 

de containers. Je berekent hiervoor de laadcapaciteit per schip en koppelt de transportopdrachten aan beschikbare 

schepen. Hiervoor heb je dagelijks contact met de klant, de schepen en terminals en samen met hen bepaal je de 

werkvolgorde van het laad- en losproces. Je verzorgt de dagelijkse vereiste documenten en bijkomende 

administratie. Als Barge Planner ben je ook verantwoordelijk voor het oplossen van problemen bij vertragingen en 

wijzigingen. Na een grondige inwerkperiode zal je meer verantwoordelijkheden toegewezen krijgen en dit in een rol 

als Supervisor. Waarbij naast de operationele activiteiten ook het commerciële luik onder jouw 

verantwoordelijkheid zal vallen. In deze functie zal je op termijn ook een operationeel team begeleiden en coachen 

op verschillende levels. Dit alles met als doel mee te werken bij aan de verdere groei van APS.  

 
PROFILE 
Je bent in het bezit van minstens een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt ervaring binnen de 

logistieke sector, als dit binnen de scheepvaart is vormt dit een groot pluspunt. Je bent heel klantgericht en je gaat 

voor hen oplossings- en doelgericht aan het werk. Je hebt hiervoor dagelijks contact met de betrokken partijen via 

mail en telefoon. Daarnaast ben je een geboren people manager en zorg je voor een succesvolle samenwerking 

binnen je team. Dit doe je door op een zelfverzekerde manier feedback te geven en nieuwe ideeën, verbeteringen 

aan te brengen. Wat ook een positief effect zal hebben op je P&L. Tenslotte ben je flexibel ingesteld en het werken 

in een shiftensysteem schrikt je niet af.  
 
OFFER 
Wij bieden je een erg uitdagende en gevarieerde functie en dit binnen de boeiende wereld van de Antwerpse 

Haven. In deze positie zal je veel mogelijkheden krijgen om jezelf verder te ontwikkelen en samen met je 

team te groeien. Tenslotte krijg je een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. 

 
Zin in een in een job als Barge Planner met doorgroeimogelijkheden? Stuur dan zeker een mail met je CV en 
motivatie naar Careers@Manuport-logistics.be 
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