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Vacature Havenmeester 
 

WSV Biesbosch zoekt voor haar jachthaven te Drimmelen per 1 maart 2020 een fulltime 
havenmeester. 

 
WSV Biesbosch is opgericht in 1967 en gevestigd in de jachthaven van Drimmelen. In totaal 
beheert de vereniging 300 vaste ligplaatsen en wordt bezocht door een trouwe stroom 
passanten. 

 
Wij verwachten veel van onze havenmeester want deze functie is zeer divers. Je zorgt ervoor 
dat onze leden en gasten zich welkom voelen in haven en clubhuis. Daarbij ben je het 
aanspreekpunt voor vele vrijwilligers en commissieleden, een echte spin in het web. Je bent 
gastvrij, technisch, sportief, je hebt inzicht in organisatorische zaken, je werkt projectmatig, je 
kunt goed met mensen omgaan maar hebt ook overwicht, je bent service gevoelig en neemt 
initiatieven om onze dienstverlening en efficiëntie te optimaliseren. 
 
Onze havenmeester kan man of vrouw zijn die bij voorkeur in de dienstwoning op het 
haventerrein gaat wonen. 
 

Wij doen een greep uit de werkzaamheden van onze havenmeester: 
 

- Het beheren en uitvoeren van het juiste protocol voor de vlaggenmast. 
- Het beheren en schoonhouden van het terrein met de opstallen, waaronder 

clubhuis, de toiletruimten, de steigers, enzovoorts. 
- Het dagelijks uitvoeren van een steigerronden ter controle en beheer van de 

ligplaatsen en boten in de haven. Aandachtspunten hierbij zijn gebreken die tot een 
onveilige situatie (kunnen) leiden waarop direct actie wordt ondernomen. 

- Het uitvoeren van kleine reparaties aan gebouwen en steigers, waar mogelijk 
samen met vrijwilligers. 

- Het in samenspraak met de havencommissaris zorg dragen dat groen, gebouwen, 
infrastructuur en apparatuur wordt onderhouden. 

- Het begeleiden van het, in opdracht van facilitaire zaken, door derden uit te voeren 
(projectmatig) groot onderhoud. 

- Toezien op het juiste gebruik van de mogelijkheden tot afvalinzameling door alle 
gebruikers van de jachthaven. 

- Het voorafgaand aan het intreden van de vorstperioden uitvoeren van de noodzakelijke 
werkzaamheden ter voorkoming van bevriezing van waterleidingen en dergelijke op de 
haven en deze voorzieningen in het voorjaar weer aansluiten en in bedrijf stellen. 

- Controleren of de leden zich houden aan het havenreglement en zo nodig corrigeren 
en/of rapporteren. 

- Het bijhouden van de logboeken met betrekking tot de werkzaamheden en 
bijzonderheden op de haven. 

- Het wekelijks/maandelijks meten en registreren van temperaturen van alle 
tappunten op het havencomplex. 

- Het wekelijks rapporteren van de werkzaamheden naar de havencommissaris 
c.q. het bestuur. 
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Functie-eisen: 
 

- Je bent een klantvriendelijke gastheer/vrouw, accuraat, betrouwbaar en 
stressbestendig. 

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
- Kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling. 
- Je accepteert in deze functie flexibele werktijden. 
- Afhankelijk van de situatie neem je in het vaarseizoen geen vakantie op. 
-  Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met de watersport. 
- Je kunt plannen en organiseren, bent een ondernemend en initiatiefrijk persoon en u 

hebt leidinggevende capaciteiten. 
- Je bent administratief goed onderlegd, hebt kennis en ervaring met een PC en het 

werken met programma’s als Word en Excel. 
- Je bent minimaal in het bezit van rijbewijs B. 
-  Je hebt o.a. een E.H.B.O. en zwemdiploma’s. 
- Je beschikt over een SVH-certificaat. 
- Je beschikt over Klein Vaarbewijs 1 
- Je bent bereid om voor de functie eventueel ontbrekende diploma’s of certificaten te 

behalen. 
- De havenmeester woont gedurende het dienstverband in de dienstwoning op de 

haven of in de nabijheid van de haven en is bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar. 
- Een recent afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste voor de 

aanstelling. 
 
 
Wat wij bieden: 

- Een jaarcontract wat na gebleken geschiktheid kan worden omgezet naar een vast 
contract voor onbepaalde tijd. 

- Een zelfstandige baan waarin groei en ontwikkeling voorop staat. 
- Een arbeidstijd van gemiddeld 40 uur per week, in de zomerperiode (juni t/m augustus) 

worden meer uren gedraaid. 
- Een dienstwoning op het haventerrein. 
- Een gezellige omgeving bij een actieve vereniging. 
- Een marktconform salaris. 

 

Hoe nu verder ? 
 

Spreekt deze uitdagende baan je aan ? 
Schrijf ons dan een e-mail met jouw motivatie en  CV. 
. 
Wij ontvangen jouw sollicitatie met CV  via ons email adres  bestuur@wsvbiesbosch.nl  ter 
attentie van onze voorzitter Gejo Heijkants. 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


