
              
 
zoekt een  VTS Operator / Toezichthouder die het team bij het Nautisch Service Centrum komt 
versterken.  
  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden, adviseren en het regelen van het 
scheepvaartverkeer in het beheersgebied van Groningen Seaports (Eemshaven, binnen-en 
buitenhavens Delfzijl). Ook heb je een toezichthoudende en regelende taak in het kader van Port 
Security. Een aantal functietaken zijn : 

 Je bewaakt en begeleidt de dagelijkse afhandeling van het scheepvaartverkeer 

 Je voert de scheepvaartplanning uit  

 Je verleent radarassistentie 

 Je bewaakt en controleert de naleving van wet- en regelgeving  

 Je regelt en adviseert over een tijdige inzet van nautische diensten 

 Je ziet toe op het functioneren van diverse radar- en communicatieapparatuur en rapporteert 
storingen 

 Je controleert en voert scheepsgegevens in in het Noordelijk Haven Informatiesysteem 

 Je draagt zorg voor het actualiseren van de handboeken op het gebied van vigerende wet- en 
regelgeving 

 
Jouw profiel 
Beschik je over een afgeronde MBO 4 opleiding op nautisch gebied en heb je tenminste twee jaar 
aantoonbare ervaring als stuurman of kapitein? Beheers je de Nederlandse, Duitse en Engelse taal? 
Ben je besluitvaardig, gedisciplineerd en kun je zowel zelfstandig als in een team goed werken? En is 
daarnaast het (eventueel) werken in een volcontinu functie voor jou geen probleem? Dan ben jij 
mogelijk de collega die we zoeken! 
 
 
Wij bieden 

Het betreft een fulltime functie die in volcontinu diensten wordt uitgevoerd. Het salaris bedraagt tijdens 

de opleidingsperiode minimaal €2.228 en maximaal €3.141 (aanloopschaal 7). De bijbehorende 

functieschaal 8 bedraagt minimaal €2.541 en maximaal  €3.555 op basis van 36 uur, exclusief 28,06% 

onregelmatigheidstoeslag, en is afhankelijk van kennis en ervaring. 

 

In augustus 2018 start de Initiële Training (IT) welke je volgt bij de Nationale Nautische Verkeersdienst 

Opleiding (NNVO). Na het behalen van de IT begin je met de Sector Training (ST) en werk je op het 

Nautisch Service Centrum. Bij aanvang van het werken in het volcontinu rooster is de  

onregelmatigheidstoeslag van toepassing.  

 

Het betreft een tijdelijke overeenkomst voor een jaar met, na het succesvol afronden van de opleiding, 

zicht op een vast contract. 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Mail dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juli 2018 je motivatie en cv naar 
vacature@groningen-seaports.com. 

Heb je vragen over de functie? Dan kun je contact opnemen met Pieter van der Wal, emailadres 
p.vanderwal@groningen-seaports.com 
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