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Operationeel Verantwoordelijke Warehousing 
 

Achtergrond 
CSP Zeebrugge maakt deel uit van de COSCO Shipping Ports Group, een wereldspeler met 
een terminal portfolio in de 5 grootste havenregio’s, waaronder China, Zuidoost-Azië, 
Midden-Oosten, Europa, Zuid Amerika & de middellandse zee. De groep is in meer dan 37 
havens actief. De container terminal in Zeebrugge staat voornamelijk in voor de overslag van 
containers & added value services. 2 warehouses van elk 2ha groot, maken deel uit van onze 
concessie.  Voor de uitbouw van onze activiteiten en het opzetten en beheren van het 
magazijn, zijn we op zoek naar een ‘Warehouse Verantwoordelijke’. 

 

 
Doel  
Je staat in voor het uittekenen, opzetten en uitwerken van een volledig nieuwe logistieke 
flow gerelateerd aan onze warehouse-activiteit (oa. operationele flows & procedures, IT 
systemen, planning & ‘manning’) 
Als verantwoordelijke warehousing fungeer je als aanspreekpunt en ‘driving force’ voor alle 
gerelateerde activiteiten.  Je werkt als sparring partner nauw samen met de commerciële 
dienst en staat in voor de volledige operationele opvolging van de warehouses. 
 

 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Operationeel Business Development  

 Je bouwt een volledig nieuwe logistieke flow uit voor onze warehouses en zit mee 
aan de tekentafel voor de uitwerking van het volledig proces. Je bouwt een nieuwe 
service uit in nauw contact met de collega’s van de operationele en commerciële 
dienst en/of externe partners.  

 Tijdens de opstart van de nieuwe business neem je de rol van project manager op 
en coördineer je met alle betrokken partijen.  Je neemt zelf initiatieven en bent de 
driving-force in het concretiseren en materialiseren van deze nieuwe activiteit. 

 Je stelt operationele procedures op voor de volledige IN/OUT flow in de magazijnen 
en aligneert intern voor de operationele uitvoering ervan, rekening houdend met 
commerciële afspreken, technische haalbaarheid en veiligheidsvereisten.  

 Je staat samen met de IT dienst in voor de implementatie van een warehouse 
systeem, en houdt rekening met de vereisten ifv de logistieke flows en daaraan 
gelinkte systeemtechnische noden. 
 

Operationele opvolging 
 

 Je behoudt een overzicht van de dagelijkse operationele flow en anticipeert waar 
nodig.  Je bent het aanspreekpunt voor interne & externe partijen ifv de 
operationele uitbating van de warehouses 



 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 Je verdiept je in de financiële rendabiliteit van de activiteiten, in samenwerking met 
de Financiële dienst. 

 Je bent eindverantwoordelijke voor planning in het magazijn, incl de benodigde 
mankracht (havenarbeiders) rekening houdend met operationele noden, 
mogelijkheden en financiële KPI’s en stuurt  

 Je overlegt dagelijks met de aanwezige foremen on site en stuurt bij waar nodig.  
 Opvolgen van claims gerelateerde cases & douane technische ondersteuning 

(deferred tax, customs bond)  
 Aansturen & coachen van planningsbedienden volgens de performance 

management principes 
 Operationele onderhandelingen over mogelijkheden, aanpak, samenwerking 

havenarbeid 
 

Algemeen, waaronder: 
 Ondersteunen, uitdragen en verbeteren van veiligheidsinstructies in nauwe 

samenwerking met HSSE. 
 Opmaak, uitschrijven en toepassen van procedures en SOPs 
 Procesverbeteringen initiëren  
 Proactief opnemen van issues of mogelijke bottlenecks. 
 Verantwoordelijk voor beheer/voorraad materieel voor de uitoefening van de 

activiteiten 
 Rapportage ifv de activiteiten 
 Je voorziet de betrokken diensten van voldoende informatie over de activiteiten en 

communiceert proactief 
 

 
RAPPORTERING 

 De rol rapporteert aan de Operations Manager (OPS) 
 Nauwe samenwerking met Commercial voor alle commercieel gerelateerde topics 

(bv. commerciële opportuniteiten, contracten, nieuwe klanten, tarieven etc.).  De rol 
neemt geen pure commerciële beslissingen.  

 Je werkt zowel op kantoor maar bent ook geregeld fysiek aanwezig in de warehouses 
voor de coördinatie, opvolging of afstemming ter plaatste. 

 Bij groei van de activiteiten rapporteren medewerkers warehouse 
planners/bedienden aan deze rol.  

 
COMMUNICATIE/CONTACT  
INTERN 

 Overleg met de commerciële dienst & proactieve terugkoppeling 
 Nauwe samenwerking met IT bij systeemtechnisch opstart of noden 
 Contacten met de technische dienst voor afspraken rond benodigd terminal 

handling equipment.  
 HSSE in het kader van veiligheid binnen de het magazijn 
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EXTERN 
 Voornaamste externe contacten omvatten de nauwe samenwerking met 

transporteurs of klanten gerelateerd aan onze warehouses en alle betrokken 
partijen bij de uitbouw van de activiteiten. 

 
BEKWAAMHEDEN/ VAARDIGHEDEN/ ERVARING 

 Vereist een opleiding in Operations Management, Logistiek, Bedrijfskunde of 
aanverwante discipline of gelijkwaardig door ervaring. 

 Kennis van warehouse-management, beheer & activiteiten is een must.  
 Vereist ten minste 10 jaar ervaring in de operationele/logistiek omgeving of een 

vergelijkbare business 
 Leidinggevende & coaching ervaring.  
 Project management skills.  
 Professionele & klantgerichte communicatie, zowel in het Nederlands als het Engels 
 Problem solving skills.  Je bent pragmatisch ingesteld, anticipeert en evalueert met 

het ook op operationele deadlines. 
 Vereist voldoende analytisch vermogen om data te kunnen extraheren, compileren 

en analyseren met focus op het opmaken van een efficiënte planning. Vertrouwd 
met financiële analyses/rapportage. 

 Moet bedrijfsinformatie vertrouwelijk en met discretie kunnen behandelen. 
 Opereert conform de company values & interne veiligheidsrichtlijnen. 

 
 


