Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt bovendien jaarlijks een miljoen gasten die tijdens hun
vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt daarin
welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Klantgerichtheid hebben we
hoog in het vaandel staan.
Voor de gemeentelijke haven van Texel in Oudeschild zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Havenmeester
(Port Facility Security Officer)
36 uur per week
Wat zoeken we?
Een sportieve collega die:
• goed zorgt voor al het “reilen en zeilen” in onze haven
• gastheer/vrouw is voor alle bezoekers en informatie verstrekt over Texel en de haven
• beroepsschepen zoals visserij, vracht, passagiers- en charterschepen ontvangt en registreert
• bij grote evenementen, nautische incidenten en hoogwater situaties het hoofd koel houdt
• de ligplaatsen planning maakt, efficiënt ligplaatsen toewijst en helpt bij het aan- en afmeren
• havengeld en toeristenbelasting int en de administratie hiervan verzorgt
• handig is en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan signaleren en/of coördineren
Wat vragen we?
Jij:
• bent in het bezit van vaarbewijs I en II, marifoonbedieningscertificaat, BHV en EHBO-diploma is een pré
• bent energiek, enthousiast, stressbestendig, flexibel en staat stevig in je schoenen
• vindt werken in het weekend en op feestdagen geen probleem
• draait mee in de bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst van de haven
• bent bereid en gemotiveerd om opleidingen te volgen t.b.v. de nautische leerlijn en de
havenbeveiligingswet vanwege de rol als PFSO
• kunt zelfstandig maar ook in een team werken
• bent uiteraard gastvrij, servicegericht en bereid om “de handen uit de mouwen te steken”
• beheerst de Engelse en de Duitse taal

Wat bieden we?
• Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie binnen onze informele, prettige organisatie
• Medewerkers van gemeente Texel krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Medewerkers die meedenken
met de organisatie en initiatieven tonen, worden gewaardeerd.
• een salaris in schaal 7 maximaal € 3.301,- bruto per maand (exclusief 17,05% IKB en toelagen)
Contactinformatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie: Stephan Kikkert, telefoon 140222.
Reacties
Je kunt je brief met motivatie en CV uiterlijk maandag 9 mei 2022 mailen naar Wendy Velner (adviseur
HRM): wvelner@texel.nl.
Een management drives test maakt deel uit van de procedure. Door te solliciteren ga je akkoord met de
verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld. Doorplaatsen is niet toegestaan.

