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Hallo, ik ben Biljana Ilievska. 
 
Mijn moto: alles is mogelijk; het onmogelijke kost gewoon 
meer tijd! 
 
Ik ben een dynamische, stressbestendige, proactieve 
zelfstarter, ondersteund door sterke planning en grondige 
follow-up mogelijkheden. Mijn resultaatgerichtheid en 
analytische instelling vergemakkelijken mij om dingen voor 
elkaar te krijgen en mijn sterke communicatieve 
vaardigheden helpen zelfs wanneer tegenstrijdige belangen 
spelen.  
 
Ik heb een Master Degree in Economics van de Universiteit 
van Bologna met proefschrift betreffende Just in Time 
Production en Toyota. Ik spreek vloeiend Italiaans, Engels, 
Servokroatisch, Frans, Bulgaars en mijn Nederlands wordt 
elke dag beter.  Ik heb relevante ervaring opgedaan in 
procurement en subcontracts-administratie tijdens mijn 
werkperiode in Italië en Suriname. Ik kijk ernaar uit om in 
de logistieke sector te gaan werken en mijn vaardigheden 
en ervaring te verbeteren. 

Mijn naam is Elena Loetsko. Ik heb de Belgische nationaliteit, 
ben 46 jaar en helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging! 
 
Ik woon al 20 jaar in België waarvan ik 8 jaar uitgebreid 
ervaring heb opgedaan bij expeditie bedrijf Mory-Europe SCA 
Express in Brussel als Expediteur.  
Daarna heb ik bijna 3 jaar bij Mazda Motor Logistiek Europe 
NV in Willebroek gewerkt als auto logistieke specialist.  
 
Ik heb een Bachelor in wiskunde en fysica, erkend in België, 
en ik spreek heel goed Nederlands, Engels, Russisch en 
Oekraïens.  
Ik volg momenteel de opleiding Expeditie Skills via VDAB/Logos 
omdat ik meer te weten wil komen over de maritieme wereld 
die ik heel boeiend vind.  
 
Graag zou ik hier deel willen van uitmaken. 

 
Ik ben een persoon die nooit opgeeft; ik ben klantvriendelijk, 
communicatief, plichtbewust en ik wil na deze opleiding 
onmiddellijk beginnen werken. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Mevr. , Mej. , Mr. , 

Mijn naam is Eric van Eys en heb de laatste 11 jaar gewerkt 
als Chef Gérant d.w.z. de volledige  verantwoordelijkheid 
van een keuken (ExxonMobil Brussel) met een 22 tal 
mensen als team operationeel doen draaien. De volledige 
administratie, bestellingen, planningen, 
personeelsadministratie, boekhouding, communicatie met 
de klant werd door mij gedaan. 

Heden ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging in de 
logistiek, hiervoor ben ik de cursus bij de VDAB i.s.m. Logos 
aan het volgen: " Expedition Skills ". Ik ben een teamplayer 
met een zeer goede talenkennis van het Nederlands, het 
Engels en het Frans. Duits en Spaans kan ik begrijpen. Ik 
ben ook stressbestendig, flexibel. en leergierig.  

Graag sta ik tot uw beschikking voor verdere informatie. 

 

Geachte mevrouw/meneer 

Ik ben Mostafa Zobeidi Ariz , 35 jaar en kom uit Iran. Ik heb 
informatica gestudeerd, maar heb 10 jaar ervaring als 
expediteur in mijn land. Momenteel volg  ik de opleiding 
Expeditie Skills georganiseerd door LOGOS en VDAB.  

Ik wil graag de volgende stap in mijn professioneel leven 
zetten. Ik ben Nederlands aan het leren en zit in niveau 2.4 en 
ik wil graag mijn kennis uitbreiden terwijl ik werk. Naast het 
Nederlands spreek ik ook vloeiend Engels, Arabisch en 
Perzisch. Ik ben sociaal vaardig, zelfstandig, flexibel  en ik weet 
hoe ik met de klanten en overzeese agenten moet omgaan. 
Zoals u in mijn cv kunt lezen, ben ik in het bezit van deze 
eigenschappen en vaardigheden. 

Ik wil graag vermelden dat Logos gratis extra training  
aanbiedt zodra je me hebt aangeworven (een intensieve 
training Nederlands, logistiek of MS-Office). 

Ik wil graag in een persoonlijk gesprek u verder 
overtuigen  van mijn capaciteiten.  



 
 

 
 
 
 

 

Hallo, mijn naam is Shirati Namanda. 
 
Ik ben een ervaren logistieke en Supply Chain  kandidate met 
goede communicatieve vaardigheden. Verder heb ik ook 
planmatige, probleemoplossende, onderhandelings- en 
administratieve vaardigheden. 
 
Mijn bachelor diploma in Aankoop en Supply Chain 
Management heb ik behaald in Uganda.  Momenteel volg ik 
een intensieve opleiding “Expeditie skills’’ via Logos en VDAB 
die mijn vaardigheden en kennis van de logistieke sector 
zullen verbeteren. 
Ik ben flexibel, stressbestendig, en altijd enthousiast om bij 
te leren. 

Hallo iedereen, mijn naam is Regine Rosenberg.  Ik ben 23 
jaar en woon in Antwerpen. 
 
Ik heb gewerkt als receptioniste in een transportbedrijf 
gespecialiseerd in groupage van goederen. Door daar 6 
maanden te werken en gesprekken te hebben met collega’s 
heb ik ondervonden dat deze sector mij heel erg aanspreekt.   
Daarom heb ik besloten de opleiding Expeditie Skills te 
volgen. 
 
Ik had tot nu toe nog geen enkele ervaring in de logistieke 
sector, dus was ontzettend blij dat zij mij deze kans wouden 
bieden. Ik heb kantoor gestudeerd kan mij goed verwoorden 
in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk. 
Frans is een taal die ik matig beheers. 
 
Ik ben enorm gemotiveerd om bij te leren en mijn opgedane 
kennis in de praktijk om te zetten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Alexandra Evangeliou. 
 
Ik ben 33 en ik woon bijna 6 jaar in Antwerpen. Mijn 
moedertaal is Grieks en ik spreek vloeiend Engels. Ik spreek 
ook Nederlands (Vlaams), Duits en Frans.  
Verder ben ik georganiseerd, flexibel en niet bang om hard te 
werken, zelfs onder stressvolle omstandigheden. 
  
Van opleiding heb ik een Bachelor in fysica (Uni Athene, GR) 
en een master in Nanofysica/ Nanotechnologie (Uni 
Antwerpen, BE). Mijn master afmakend, heb ik een jaar als 
stagiair voor Agfa-Gevaerts (Mortsel, BE) op de R&D afdeling 
gewerkt.  
 
Jammer genoeg zijn de banenkansen gerelateerd aan mijn 
opleiding zeer beperkt, daarom heb ik besloten om verdere 
professionele opties te overwegen.  De logistieke sector 
wekte daarbij mijn interesse.  Het is boeiend, internationaal 
en ik kan er ook mijn andere vaardigheden benutten, namelijk 
management-, communicatie-, computer- en 
taalvaardigheden. 
 

Mijn naam is Michele Cruz. 
 
Ik ben een jonge Mexicaanse vrouw en woon sinds 2 jaar in 
België.  Sindsdien heb ik mij toegelegd op het leren van het 
Nederlands en heb ik veel gereisd.  
In Mexico volgde ik 4 jaar International Business aan de 
universiteit. Daarna werkte ik voor een event bureau dat o.a. 
gala avonden organiseerde voor groepen van 500 tot 1600 
personen. In oktober 2014 was ik werkzaam als account 
executive in de reisverzekeringssector. Ik was 
verantwoordelijk voor de verkoop van reisverzekeringen bij 
de verschillende reisagentschappen.  
 
Dankzij deze werkervaring kan ik goed werken onder druk en 
los ik snel problemen op. Ik ben een echte doorzetter met 
gedreven sociale skills. Ik vind het fantastisch om 
verschillende culturen te leren kennen en heb mij in de 
Belgische samenleving al goed weten te integreren.  
Mijn opleiding en wil om te werken in een functie die 
continu in beweging is, sluit goed aan bij mijn interesse in de 
logistieke sector.  
Ik ben op zoek naar een kans en vind het leuk uitgedaagd te 
worden om zowel mijzelf als het bedrijf te laten groeien. Op 
dit ogenblik volg ik een opleiding “Expeditie skills”, 
georganiseerd door Logos en VDAB. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mijn naam is Edmund Boadu-Kyere, 35 jaar oud en afkomstig 
uit Ghana.  
 
Ik heb een master diploma in Transportwetenschappen van 
universiteit Hasselt en een bachelor diploma in Civil technics 
van mijn land.  Ik heb 8 jaar werkervaring in de logistiek 
sector als voorraadbeheerder en teamleider. 
 
Tijdens mijn studies en werk heb ik zeer goede analytische 
en probleemoplossende vaardigheden ontwikkeld.   Ik ben 
flexibel, enthousiast, communiceer vlot en ook een team 
speler. Verder ben ik zeer goed in het Microsoft office 
pakket en leer ik ook snel nieuwe programma’s aan. 
 
Mijn doel is om Transportplanner, Expediteur of Douane- 
expediteur te worden.  Ik spreek goed Nederlands en Engels 
en volg ook nog Franse les.   
 
 

Hallo, ik ben Giulia Lo Cicero en ik kom uit Italië. 

 
Ik heb een middelbaar schooldiploma in architectuur en heb 
architectuur en kunstacademie aan de universiteit gevolgd.   
 
Daarna heb ik 10 jaar gewerkt als administratief 
medewerker.  Mijn sterkste competenties zijn coaching, 
planning, boekhouding en het contact met de klanten. 

 
Ik volg de cursus “Expeditie Skills” via Logos en VDAB, omdat 
de maritieme sector heel interessant en dynamisch is. Ik vind 
dat een job in deze sector goed past bij mijn professionele 
en persoonlijke achtergrond.  

 
Ik spreek Italiaans, Engels, Nederlands en ik begrijp goed 
Spaans. Ik ben vriendelijk, dynamisch en professioneel.  
Verder leer ik snel, ben zeer gemotiveerd en ook een 
teamplayer.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Hallo, ik ben Giusi Alexandra Capone, ik ben 30, Italiaanse en ik 
woon in Antwerpen.  
 
Ik spreek Italiaans, Engels en Nederlands, maar ook een beetje 
Frans.  Ik heb een bachelor in Internationale Relaties en een 
master in Internationaal Maritiem Recht, met een proefschrift 
getiteld "Internationaal maritiem terrorisme en onwettige 
handel in massavernietigingswapens". 
 
Tijdens mijn studie liep ik een stage bij de persdienst van  het 
Ministerie van Infrastructuur,  waardoor ik mijn vermogen om 
te werken en te communiceren met mensen heb ontwikkeld.  Ik 
heb ook een stage gelopen in Tunesië, in een exportbedrijf: ik 
was verantwoordelijk voor invoer/uitvoer. 
 
Ik ben ambitieus en gedreven.  Zo kijk ik ernaar uit mijn kennis 
in te zetten, nieuwe dingen te leren en zo mijn carrière uit te 
bouwen. Verder ben ik stressbestendig, voorzichtig en zeer 
nauwgezet.   
 
Mijn droom is altijd geweest om in een grote haven te werken 
en ik wist altijd dat Antwerpen "mijn plaats" zou zijn. 
Nu ben ik dus op zoek naar een mogelijkheid om mijn doelen te 
bereiken. 

My name is Begoña Erika Puelles Dominguez and I come from 
Spain. 
 
I have a university training on accountancy and business 
administration, and I did a training on international business 
during 3 months in 2004 in Spain. 
Actually I'm improving that knowledge in English and Dutch. 
 
I would like to find a position in an international and open-
minded organization where growth and talent are valued. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Mijn naam is Fatiha El Baghdadi. Ik ben geboren op 
28/10/1991 in Antwerpen. 
 
Ik heb een diploma hoger secundair onderwijs behaald in de 
studierichting Economie-Moderne Talen. In 2014 heb ik de 
opleiding "Transport documentation officer" succesvol 
afgerond, hier werd ik reeds ondergedompeld in de 
documenten van de internationale handel. 
Daarna heb ik ervaring opgedaan in een 
gerechtsdeurwaarderskantoor als dossierbeheerder. Hierin 
was het vooral belangrijk stressbestendig, flexibel en 
assertief te zijn. 
 
Ik ben nu gestart met de opleiding Expedition Skills om mijn 
kennis op te frissen en uit te breiden. Ik heb veel zin om 
binnenkort aan een boeiende carrière te starten in de 
logistieke sector. 
 

Hallo! Mijn naam is Erin Belles. 
 
Ik kom uit Amerika, en ik heb mijn bachelorstudie in 
Economie afgerond aan Cornell Universiteit in Ithaca, 
New York.  
Daarna verhuisde ik naar Nederland om mijn 
masterstudie in Economie te volgen aan de Universiteit 
van Tilburg. Intussen kwam ik naar Antwerpen met mijn 
Belgische vriend. Ik heb inmiddels ook een geldige 
Belgische werkvergunning.   
 
Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn 
masterproef, een Nederlandse taalcursus te volgen in 
avondonderwijs, en de Expeditie Skills opleiding van  
Logos en VDAB overdag.  
Ik ben een analytische denker en ik werk graag met 
cijfers.  Bovendien heb ik ook werkervaring in 
administratie.   
 
Mijn droombaan zou een analytische uitdaging zijn en 
mogelijkheden bieden om mezelf verder te ontwikkelen. 
Met mijn opleiding en ambitie denk ik dat ik succesvol 
kan zijn in de logistiek. 


