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Titel Kennismaking ifv aanwerving orderpickers opening magazijn 
Antwerpen 

Onderwerp netWERK - kennismakingsgesprek 

Verslag Eerste site in België. Alles op tijd met constructie voor 
opbouw magazijnen. Snelle opstart nodig want opening site 
op 29/09. 
Op zoek naar orderpickers: 
- Warehouse draaien 
- Trainingen zijn korter voor deze medewerkers & worden op 
de site gegeven 
- Profielen die je niet lang op voorhand onboarding kunnen 
doorlopen 
 
Selectie/jobdagen 22-23 augustus: per dag 3 groepen van 
10 met meet & greet, presentatie en selectiegesprek met 
Operationsmanager & HRBP vooral over motivatie 
- 23e komt pers -> schepen Erica Caluwaerts uitnodigen? 
(Nadine checkt) 
- Instroom kandidaten 
§ Geen opleiding & ervaring nodig 
§ Partnerschap met Randstad Antwerpen voor 
uitzendkrachten + aanwerven van vaste mdw 
§ Enkel motivatie om opleiding aan te gaan & te werken 
§ Taal? NL moet voldoende zijn, veiligheidstraining in NL, 
integratie van team 
§ Uren? V/L en N 
§ Loon? (Amazon bezorgt informatie) 
§ Contract? Onbepaalde duur 38u voor 25 medewerkers + 
interim om naar vast contract te gaan na 6 maanden, 
afhankelijk van noden zodra site opent + pool voor latere 
vacatures want hopelijk groeiend 
 
Nood aan lokaal om kandidaten te zien bv bij vereniging of 
bij stad Antwerpen (Nadine met B&I bespreken in bleugate, 
beacon,…) 
 
Opstart rond 5/9 met 3 weken training in Frankrijk (3 sites in 
N-FR) met tolk & NL-talige manager 
-> huisvesting voorzien 
-> in weekend kan werknemer naar huis 
-> transport: werknemer kan privéwagen gebruiken & 
terugbetaling kosten 0,37/km of via trein (Rijsel) en taxi & 
kosten terugbetaald 
 
Voor latere starters opleiding op site in Antwerpen, duurtijd 
van 2 weken. 



 
Opening site donderdag 29/09. Vorige week communicatie in 
pers rond opening site in Antwerpen & website amazon.be. 
 
Mogelijkheid om intakegesprek met Amazon om alle vragen 
te beantwoorden met Tessa/Katrien 
 
Instroom vacatures: 
-> kandidaten via eigen platform: kandidaten inschrijven met 
CV online inschrijven, gesprek inplannen, 1e selectie doen 
of via Randstad via generiek mailadres (jobdescription en 
contactpersonenen doorgeven door Amazon) 
 
VDAB: zelf al contact met hen, voor aanwerving van 
supervisorrol, contactpersoon is Marleen Verschaeren 
 
Momenteel ook supervisors nodig: 
- Leidinggevende rol, coördinerende rol, analyse van data 
- Interne training 
- level 3 met doorgroeimogelijkheden 
(info bezorgen over mogelijkheden rond deze functies door 
Amazon) 
 
Artikel maken via www.Antwerpen.be? Kan er iets gedeeld 
worden via LinkedIn? (Amazon bezorgt link) 
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