Gezocht: Adjunct Havenmeester
Havenbedrijf IJmuiden B.V.
Zeehaven IJmuiden N.V. heeft als private onderneming sinds 1989 een eigen verantwoordelijkheid voor het
beheer en de ontwikkeling van de havens in IJmuiden en met ingang van 1 april 2018 ook in Velsen Noord
(Zeekade Grote Hout). De unieke positie van deze private havenbeheerder krijgt vorm door een scherp oog
te hebben voor de marktontwikkelingen in de sectoren die actief zijn in de haven. Door constante investeringen heeft de haven haar concurrentiepositie weten te versterken en is een solide basis gelegd voor verdere
ontwikkeling van havens in de komende jaren op het gebied van op- en overslag van verse en diepgevroren
vis, offshore olie en gas en de assemblage, bouw en onderhoud van offshore windmolenparken en ferry- en
cruisevaart. Jaarlijks bezoeken circa 4.000 zeeschepen, visserij- en binnenvaartschepen de haven.
De functie: Wat doet een Adjunct Havenmeester?
Samen met de Havenmeester is de Adjunct Havenmeester verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en efficiënte
afwikkeling van scheepvaart in de havens van IJmuiden en Velsen-Noord. Hierbij werkt hij samen met diverse
dienstverleners zoals de agentschappen, het Loodswezen, de Vletterlieden, Port Security controleurs en andere
dienstverleners en klanten in de haven.
De Adjunct Havenmeester werkt zowel van achter een bureau als buiten in het gehele gebied. Naast periodieke
administratieve verwerking van gebruik van terreinen en havens, houdt de Adjunct Havenmeester zich bezig met
het dagelijkse fysieke beheer en toezicht door aanwezig te zijn buiten in het havengebied. Alleen of in overleg
met de Havenmeester plant de Adjunct Havenmeester binnenkomend scheepvaartverkeer en reageert de Adjunct
Havenmeester op mogelijke aanvragen en bijzonderheden. Ook is de Adjunct Havenmeester mede verantwoordelijk
voor de naleving van veiligheid gerelateerde aspecten tijdens de dagelijkse werkzaamheden in de haven.
Functie eisen
•
Je hebt MBO werk en denk niveau, met in de praktijk opgedane nautische ervaring
•
Kennis van ISPS en andere veiligheidseisen is een pré
•
Initiatief nemend
•
Communicatief vaardig
•
Stressbestendig
•
De Adjunct Havenmeester heeft geen ‘9 tot 5’-mentaliteit, aangezien de continuïteit en de
veiligheid in de havens 24 uur per dag, 7 dagen in de week dient te worden gegarandeerd.
Wat bieden wij?
•
Een functie binnen een dynamische omgeving met een prettige werksfeer
•
Ruimte voor eigen inbreng en ideeën in een zelfstandige functie
•
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
•
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Zeehaven IJmuiden N.V.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Interesse?
Zin in deze bijzonder veelzijdige en verantwoordelijke functie waarin je je veelzijdige kennis en kunde ten volle kunt
benutten? Stuur je sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en Curriculum Vitae voor 5 mei 2018 naar:
Havenbedrijf IJmuiden B.V. - Postbus 541 - 1970 AM IJMUIDEN - of vacature@zeehaven.nl - Tav. Mevr. J.M. Maat
Als je meer informatie wilt over Zeehaven IJmuiden N.V., kijk op www.zeehaven.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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