
 

 

 

 

 
WERVING EN SELECTIE VOOR DE FUNCTIE VAN TRANSACTIEMANAGER 

 
 
1. FUNCTIEBESCHRIJVING 

 
1.1. Doel van de functie 
 
De transactiemanager is verantwoordelijk voor het uitgifte- en investeringsproces. Het realiseren van de 
commerciële doelstellingen uit het strategisch plan door actief nieuwe business te genereren en deze 
projectmatig naar concrete resultaten om te zetten.  
 
1.2. Situering in de organisatie 
 
De transactiemanagers vormen samen met de accountmanagers het commercieel team van de afdeling 
commerciële zaken. De afdeling commerciële zaken bestaat eveneens nog uit het team business intelligence 
& development en het team marketing.  
De medewerker rapporteert aan “head of commercial affairs” en het lid van het managementteam 
verantwoordelijk voor commerciële zaken. 

 
1.3. Hoofdtaken en verantwoordelijkheden 
 

A. Transactiemanagement  
 

Doorvertalen van opportuniteiten en leads naar concrete resultaten (projecten) die meerwaarde creëren. 
Als projectmanager en aanspreekpunt fungeren m.b.t. de eigen dossiers. In functie daarvan met diverse 
relevante actoren (voorbereidende) contacten leggen, actief aan klantencommunicatie doen, deelnemen 
aan en/of leiden van de onderhandelingen… 

o Opmaak projectplan 
o Organiseren van multidisciplinair overleg in functie van het project 
o Mogelijke scenario’s in kaart brengen 
o Uitwerken van commerciële voorstellen aan (potentiële) klanten met betrekking tot diensten, 

tarieven, mogelijke concessiegronden etc 
o Uitwerken van planning, in functie van prioriteiten en daarbij risico’s en/of mogelijke obstakels 

inschatten 
o Samenstellen projectteam 
o Communicatie en onderhandelingen met de klant 
o Uitwerken business case en overeenkomsten 
o Opmaak van inhoudelijk technisch-commerciële documenten en besluiten ter ondersteuning 

van de commerciële dossiers  
 

B. Accountmanagement en promotie van de haven 
 

- Prospectie doen van mogelijke nieuwe klanten/gebruikers van de haven ten aanzien van nieuwe 
investeringen en/of het aanbrengen van nieuwe trafieken 

- Het onderhouden en mee opvolgen van de commerciële relaties en aanwezig zijn op commerciële, 
marketing en public relations activiteiten van het bedrijf.  

- De haven vertegenwoordigen in binnen- en buitenland door o.m. het geven van presentaties, deelname 
aan beurzen en seminaries… 

- Opstarten en doormanagen van business development projecten richting groeimarkten en focuslanden 
 

1.4. Kerncompetenties 
 
- Reflecterend vooruitgaan  
 
Vanuit een positieve houding kritisch staan ten opzichte van het eigen functioneren en de werking van de 
organisatie teneinde deze te optimaliseren. Actief meewerken aan het verbeteren van de werking van de 
entiteit. 
 
- Organisatiebetrokkenheid  
 
Zich identificeren met de collega’s en met het Havenbedrijf als organisatie en als werkgever. Afstemmen van 
het eigen handelen op de prioriteiten en doelstellingen van het Havenbedrijf om zo op een constructieve 
wijze bij te dragen aan de realisatie van deze doelstellingen. Werkt actief mee, levert inspanningen om de 

waarden en doelstellingen van het Havenbedrijf Gent te realiseren. 
 



 

 

 

- Het werk organiseren  
 

Uit eigen beweging zaken aanpakken volgens een efficiënte en doelmatige werkmethode. Brengt de nodige 
structuur aan zodat anderen op een zelfstandige manier kunnen werken. 
 
- Servicegericht handelen  

 
Met het oog op het bereiken van de doelstellingen van het Havenbedrijf Gent, de eigen acties afstemmen op 
de gevoelens, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit 
worden. Werkt aan een lange termijnrelatie. 
 
1.5. Generieke competenties volgens functiefamilie 
 
- Zelfontplooiing  
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  
- Overtuigingskracht  
- Inlevingsvermogen  
- Samenwerken  
- Beslissen  
- Organisatiesensitiviteit  
- Resultaatgerichtheid  
 
1.6. Vaktechnische kennis en vaardigheden 
 
- Kennis van het havengebeuren en de verschillende stakeholders 
- Accountmanagement 
- Business development 

- Goede beheersing van presentatietechnieken 
- Ervaring met de principes van projectmatig en procesmatig werken 
- Gevorderde kennis officepakket 
- Grondige talenkennis (minstens Engels en Frans) 
 
1.7. Andere vereisten 
 
- Bereid zijn naar het buitenland te reizen.  

 
2. VOORWAARDEN 
 

Voorwaarden voor externe kandidaten, bij kandidaatstelling: 
 

- Onderdaan zijn van één der lidstaten van de EER of Zwitserse Bondstaat 
- In het bezit zijn van een diploma van minstens masterniveau 
- Functierelevante werkervaring (commercieel en/of maritiem en/of logistiek; projectmatig werken) 
- Rijbewijs B (handgeschakeld) 

 
Voorwaarden voor externe kandidaten, bij aanstelling: 
 

- Het vooropgestelde niveau in de selectieprocedure behalen en in de volledige procedure slagen 
 

 
3. SELECTIEPROCEDURE 

 
De selectieprocedure bestaat uit cv-selectie, een verkennend gesprek, een assessment en een interview. 
 
Cv-selectie. De cv’s worden beoordeeld op hun geldigheid op basis van de gestelde voorwaarden. Enkel de 
geldige kandidaturen kunnen deelnemen aan de verdere procedure.   
 
Verkennend gesprek. In dit gesprek worden onder meer cv en motivatie bevraagd. Dit gesprek stelt tevens 
de kandidaat in de mogelijkheid om meer informatie over de functie en de werkomgeving te bekomen. De 
kandidaat moet minstens 50% behalen om te slagen op dit onderdeel. De eerste 10 kandidaten uit de 
rangschikking worden uitgenodigd voor het assessment.  
 
Assessment. Het assessmentgedeelte screent de capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie etc. aan de hand 
van assessmentoefeningen en een gedragsgericht interview. Dit onderdeel resulteert in een beoordeling 'zeer 
geschikt', 'geschikt' of 'niet geschikt'. Een kwalificatie 'niet geschikt' betekent het einde van de procedure 
voor de kandidaat. 

 



 

 

 

Interview. De geslaagde kandidaten van het assessment worden voor het interview uitgenodigd. De 
kandidaat dienst minstens 60% te behalen om geslaagd te zijn. Een wervingsreserve (rangschikking) wordt 
opgesteld met de geslaagde kandidaten met een geldigheid van 3 jaar.  

 
4. SALARIS 

 
Loonklasse 6. Het bruto maandloon situeert zich tussen 3.287 euro en 5.435 euro (index okt 2018). 
Relevante ervaring wordt gewaardeerd.  
 
Verder geniet u onder meer van een bedrijfswagen, een interessante groepsverzekering, een aanvullende 
ziekteverzekering, een volledige dertiende maand, maaltijdcheques t.w.v. € 8 per gewerkte dag, een gratis 
hospitalisatieverzekering, de mogelijkheid tot een bedrijfsfiets (mobiliteitsbudget), ecocheques en sport- en 
cultuurcheques... Meer info op te vragen. 
 

5. OPENBAARHEID VAN BESTUUR 
 
Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kunnen de kandidaten feedback 
vragen m.b.t. hun resultaat. 
 

6. UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 
 
Ga naar www.poolstok.be en ga naar de vacature via de knop ‘bekijk onze jobs’.  
Op de vacaturepagina klikt u rechts onderin op ‘solliciteer nu’ en vult u het standaard-CV in. Indien u zich 
voor de eerste keer aanmeldt, dient u zich eerst te registeren. Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking 
genomen als u tijdig solliciteert via het online standaard-CV op www.poolstok.be. Uiterste inschrijvingsdatum 
is 2 juli 2019. 
 

Uiterlijk 5 juli ontvangt u feedback over uw kandidatuur. De verkennende gesprekken zijn voorzien op 10 
juli 2019.  

 
7. CONTACTPERSONEN 

 
Procedurele info en inhoudelijke info: 
Evelien Meirlaen, HR Manager 
 
Inhoudelijke info: 
Daan Schalck, CEO 
 
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht  
John Kennedylaan 32  
B-9042 Gent  
tel.: + 32 (9) 251 05 50  
fax: + 32 (9) 251 54 06  
evelien.meirlaen@northseaport.com 
       
northseaport.com 


