
 

Management assistant/dossierbeheerder Baltic (m/v) 
 
Voor de hoofdzetel in Zeebrugge zijn wij op zoek naar een management 
assistant/dossierbeheerder.  Momenteel kent ons kantoor een capaciteit van een 25-tal 
bedienden en wij wensen ons team te versterken met een gemotiveerd administratief 
organisatietalent. 
 
Bedrijfsomschrijving: 
 
ECS/DD trans zijn samen 1 familiebedrijf actief in de logistieke dienstverlening . 
Basisactiviteit van DD trans is internationaal containertransport en tractie vanuit de 
Zeebrugse haven en beschikt daarvoor over een vloot van meer dan 200 voertuigen en 
550 containerchassis.  
Baltic trans is een autonome groeiende organisatie met als doel het uitvoeren van tractie  
voor ECS. 
 
 
De vacature omvat twee verschillende activiteiten:  

 
Als management assistant ben je een spilfiguur in de algemene organisatie van onze 
onderneming.  Je bent een echte duizendpoot en houdt van een veelzijdig takenpakket. 

 
Als dossierbeheerder van Baltic sta je in voor de volledige opvolging en zelfstandig 
beheer van chauffeursdossiers met het oog op een optimale administratieve afhandeling.   
 
Takenpakket: 
 
Vertalen 
Agendabeheer 
Interne en externe communicatie verzorgen  
Vergaderingen en presentaties voorbereiden  
Klasseren 
Klanten vriendelijk onthalen aan telefoon en receptie 
Aanspreekpersoon in verband met algemeen onderhoud gebouwen en welzijn 
Administratie van A tot Z 
Beheer van personeelsdossiers Baltic, loonvoorbereiding 
Opstellen van bezetting in overleg met planning en personeelsdienst 
Frequente contacten met chauffeur, klant, planning 
 
Kennis en competenties: 
 

• Professionele bachelor/master Slavische talen of bachelor office management 



 

• Perfect tweetalig zijn: Nederlands-Pools,  kennis van Frans en Engels  
• Sterk pc-vaardig (word/excell/powerpoint) 
• Uitstekende communicatievaardigheden 
• Service-minded, flexibel 
• Kwaliteitsgericht 
• Respectvol en sociaal  
• Klantgericht 
• Enthousiast en positief 
• zin voor timing en detail 

 
Aanbod: 
 

• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid in een 
groeiende organisatie. 

• Een professionele werkomgeving waarbinnen initiatief, persoonlijke 
ontwikkeling en betrokkenheid gestimuleerd en gewaardeerd worden. 

• Een salarispakket in overeenstemming met uw ervaring en vaardigheden  
 
 
Interesse: 
 
Stuur uw kandidatuur met C.V. naar Anje Lagast, HR Manager, Kraakstraat 8 te 8380 
Zeebrugge of e-mail naar anje@ddtrans.be 


