Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven
van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de
complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en
infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide
havengebieden. Ook houdt Groningen Seaports zich bezig met innovatie op diverse gebieden,
zoals waterstof, energie en duurzaamheid.
Binnen het nautisch service centrum van het team Shipping ontstaat een vacature voor een
VTS-operator/toezichthouder
(fulltime)

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
Je beschikt over een mbo-diploma op nautisch gebied en hebt tenminste twee jaar aantoonbare
ervaring als stuurman of kapitein.
Heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden van het Nederlands en Engels? En heb
je enige kennis van het Duits?
Ben je besluitvaardig, gedisciplineerd en kun je zowel zelfstandig als in een team goed werken?
En is daarnaast het werken in een volcontinu functie voor jou geen probleem?
Dan ben jij mogelijk de collega die we zoeken!

Wij bieden
Een fulltime functie die in volcontinu diensten wordt uitgevoerd. Het salaris bedraagt tijdens de
opleidingsperiode minimaal € 2.497 en maximaal € 4.131 (functionele salarisklasse 7).
Als je volledig aan de functie-eisen voldoet, geldt functionele salarisklasse 8 (maximaal
€ 4.677). Dit is exclusief onregelmatigheidstoeslag en het PKB (persoonlijk keuzebudget). Bij
het werken in het volcontinu rooster is de onregelmatigheidstoeslag van toepassing.
Omstreeks januari 2023 start de Initiële Training (IT), die 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.
Tijdens de opleidingsfase werk je op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na het
succesvol afronden van de opleiding behoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot
de mogelijkheden.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Verder bieden wij
• een boeiende en dynamische werkomgeving binnen een groeiende organisatie;
• ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
• een professionele, informele en open cultuur;
• veel ruimte voor eigen initiatieven;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd?
Heb je vragen over de functie? Dan kun je contact opnemen met Pieter van der Wal,
havenmeester en teammanager Shipping, via p.vanderwal@groningen-seaports.com.
Als je wilt solliciteren, mail dan vóór 15 augustus 2022 je motivatie en cv naar
vacature@groningen-seaports.com. Deze vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig
opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Zie voor meer informatie over de organisatie ook onze website: www.groningen-seaports.com
Groningen Seaports hecht grote waarde aan integriteit. Daarom vragen we bij indiensttreding
om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

