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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 Havenmeester is belast met het toezicht op een veilig, efficiënt en duurzaam gebruik van de 
haven van Harlingen, waarbij de havenmeester het waarborgen van een vlot – en veilig 
scheepvaartverkeer tot een van de kerntaken rekent. De havenmeester geeft leiding aan, en ziet toe 
op een optimaal functionerende Havendienst in termen van dienstverlening en samenwerking. Dit 
team bestaat uit de brugwachters, de havenwachters en de havenbeambten. In totaal 16 
medewerkers, deels seizoen gebonden.  
De havenmeester  zorgt ervoor dat hij en zijn team uitstekend samenwerken  met bedrijven in het 
havengebied, gemeentelijke diensten en andere organisaties die bij de haven betrokken zijn.  
De havenmeester zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering van de Havendienst aansluit en afgestemd is 
met de plannen en ambities van de Port of Harlingen. Hij stemt daarbij nauw af met de directie van 
Port of Harlingen. De bedrijfsorganisatorische werkzaamheden van de Havenmeester worden 
verricht onder verantwoordelijkheid van de directie van N.V. Port of Harlingen.  
 
 
 
 

http://www.portofharlingen.nl/


   

 

 

 
Positie Havenmeester 
 
De Havenmeester wordt aangesteld door de directeur van de Port of Harlingen en legt aan hem ook 
verantwoording af. De Havenmeester geeft leiding aan de Havendienst. Die is verantwoordelijk voor 
een veilige, vlotte en een milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Dat is een 
publieke taak. Daarom is voor de aanstelling een bindende goedkeuring vanuit het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen nodig 
 
 
 
3.  PROFIEL 
 

• Hbo werk- en denkniveau in een nautische/maritieme richting of gelijkwaardig 

• Kennis van en ervaring met het werkveld van het havenbedrijf  

• Ruime leidinggevende ervaring 

• Bedrijfsmatig/-kundig goed onderlegd 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 
 
4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

• Leiding geven aan en aansturen van de Havendienst; 

• Invulling geven aan de rol van havenautoriteit (uitvoering gemandateerde taken gemeente 
Harlingen) in de dagelijkse operatie en tijdens calamiteiten en incidenten; 

• Meedenken met de te volgen strategie van de organisatie; 

• Verantwoording dragen voor de bedrijfsvoering van de Havendienst, zoals onder andere 
meerjarenplanning, jaarplannen, sturings- en verantwoordingsrapportages, klachtenprocedure; 

• Gevraagd en ongevraagde advisering 

• Vertegenwoordiging van NV Port of Harlingen in interne en externe situaties 

• Vervullen van de rol van Port Security Officer (PSO) 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

• Visie 

• Organisatiesensitiviteit 

• 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 
fulltime functie. Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden passend 
bij de functie. 
 
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Paul Pot, directeur  
06-51317835 
e-mail: p.pot@portofharlingen.nl 
 
Solliciteren: 
stuur een e-mail naar p.pot@portofharlingen.nl  met je CV en motivatiebrief   
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