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1. PORT OF HARLINGEN 
 
De Port of Harlingen is de enige Friese zeehaven, pal naast het unieke Waddengebied. Het is 
een logistiek knooppunt, met grote economische waarde voor de regio. Er werken 2900 
mensen bij 168 verschillende bedrijven. Per jaar wordt 4 miljoen ton aan lading overgeslagen. 
Er wordt zand, grind en zout gewonnen en verwerkt, er worden mega jachten gebouwd en 
schepen onderhouden. Het is de thuishaven van de Urker vissersvloot en van de grootste 
bruine vloot van Nederland. De Port of Harlingen is volop in ontwikkeling, waarbij vooral 
wordt ingezet op duurzaamheid, groei van bedrijvigheid en toerisme. NV Port of Harlingen is 
een zelfstandig havenbedrijf en verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het 
beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Daarnaast is het 
havenbedrijf verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van 
de scheepvaart. 
 
Zie ook: www.portofharlingen.nl. 
 
 
2. FUNCTIE 
 
De manager Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor de vorming, implementatie en 
monitoring van de bedrijfsvisie en strategische beleidsvorming van Port of Harlingen. Hij/zij 
heeft een adviserende rol in de organisatieontwikkeling die voor het bereiken van de visie en 
de daaraan gekoppelde doelstellingen nodig is. 
De manager Strategie en Beleid onderhoudt het netwerk met relevante stakeholders, 
waaronder de Waddenzeehavens en is daarmee op de hoogte van politieke en 
maatschappelijke gevoeligheden, nieuwe c.q. veranderende wet- en regelgeving, trends en 
ontwikkelingen op het gebied van havens en scheepvaart. 
De manager Strategie en Beleid is voor de strategische dossiers de gespreks- en 
sparringpartner van de directie. Met de andere teams binnen het havenbedrijf en diverse 
externe partijen wordt nauw samengewerkt zodat de beoogde doelen en resultaten behaald 
worden. 
De manager strategie en beleid maakt daar waar nodig gebruik van externe vakinhoudelijke 
adviseurs, afhankelijk van actuele thema’s en vraagstukken en is verantwoordelijke voor de 
aansturing daarvan.  



   

 
 

Het vormgeven van het proces om te komen tot en het opstellen/actueel houden van de 
diverse documenten zoals Havenvisie, Bedrijfsplan en Jaarplan maakt onderdeel uit van de 
functie. 
 
 
Plaats in de organisatie 
 
De manager Strategie en Beleid legt direct verantwoording af aan de directie van Port of 
Harlingen. Tezamen met de Havenmeester en de directie vormen zij het Management 
Team van Port of Harlingen. 
 
 
 
3.  PROFIEL 
 
• Wo werk- en denkniveau met een opleiding bedrijfskunde of gelijkwaardig  
• Brede kennis van en ervaring met het werkveld van het havenbedrijf  
• Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet daarin effectief te zijn en 

doelen te bereiken. In staat om omgevingssignalen te vertalen naar (bestuurlijke 
 implicaties voor de eigen organisatie 
• Bedrijfsmatig/-kundig goed onderlegd 
• Kennis en ervaring op het gebied van organisatie- en proces-ontwikkeltrajecten 
• Vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van beleid, meerjaren visie en plannen. 
• Bouwt de bestaande visie uit en vertaalt deze naar concrete resultaten. 
• Leidinggevende ervaring is een pre 
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 
 
4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
• Verantwoording dragen voor de vorming, implementatie en monitoring van visie en 

strategisch beleid. 
• Initiëren en optimaliseren van processen met betrekking tot visievorming en strategisch 

beleid 
• Monitoren van de uitgezette koers en initiëren van benodigde interventies om op koers te 

blijven 
• Onderhouden stakeholdersnetwerk 
• Bijhouden en inbrengen van relevante wet- en regelgeving, politieke en maatschappelijk 

gevoeligheden, trends en ontwikkelingen 
• Strategisch sparringpartner directie 
• Gevraagd en ongevraagde advisering 
• Vertegenwoordiging van NV Port of Harlingen in externe situaties 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

• Visie 
• Organisatiesensitiviteit 
• Omgevingsbewust 
• Resultaatgerichtheid 
• Ontwikkelingsgericht  
• Verbindend  
• Leiderschap 
• Integriteit 
• Klantgerichtheid 

 
 
6. PORT of HARLINGEN BIEDT U 
 
Een zeer dynamische en verantwoordelijke functie in een prachtige omgeving. Het betreft een 
functie voor 32 uur per week. De inschaling is conform schaal 11. 
 
 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Paul Pot (directeur), telefoon 06-51317835 
 
Wilt u reageren op de vacature? Stuur dan uiterlijk 5 januari 2021 een e-mail naar 
j.feenstra@portofharlingen.nl. 
 


