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DOCUMENTATION AGENT EXPORT 

WAT GA JE DOEN? 

Als Documentation Agent Export verzorg je de administratieve ondersteuning voor het Export Customer Service 
team. Logistieke documenten kennen voor jou geen geheimen! Een Bill of Lading document opmaken, een 
manifest(corrector) opmaken, … en dat allemaal rekening houdend met de geldende voorschriften en deadlines? 
Daar draai jij je hand niet voor om! Daarnaast sta je continu in contact met MSC-klanten en -agenten om de gegevens 
van de verscheepte containers verder af te handelen en de nodige nazorg qua documenten te voorzien. 

WIE BEN JE? 

• Je hebt bij voorkeur een logistieke opleiding, bent equivalent door ervaring of bent gefascineerd door de 
logistieke sector!  

• Je bent nauwkeurig en accuraat waardoor elk document pico bello de deur uit gaat.  
• Je bent klantgericht en communicatief waardoor onze interne/externe stakeholders altijd up-to-date zijn. 
• Je denkt in oplossingen in plaats van problemen.  
• Je krijgt drive van scherpe deadlines. 
• Je bent een echte teamplayer.  
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 
• Je kan goed overweg met MS Office en andere toepassingen.  

WAT BIEDEN WE JOU? 

De mogelijkheid om deel uit te maken van onze MSC Family waar een familiale sfeer gecombineerd wordt met een 
professionele aanpak en een no-nonsense mentaliteit! Je team van ervaren collega’s dompelt je direct onder in onze 
cultuur en maakt je wegwijs in je functie. Work-life balance? Die zit helemaal goed dankzij onze flexibele uren. Hou 
wel af en toe nog een (voor)avondje vrij voor onze afterwork activiteiten of een drankje met de collega’s. Ten slotte 
kan je rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, 
ecocheques, bijkomende vakantiedagen, …) en de mogelijkheid om jezelf aan de hand van opleidingen continu te 
blijven ontwikkelen.  
 

KLINKT GOED? 
Stuur asap je CV en een korte motivatie naar BEL-careers@msc.com ! 
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