Kiezen voor het team ‘Port of Zeebrugge’ betekent kiezen voor dynamiek. Je komt terecht in een boeiende havenomgeving waar groei,
duurzaamheid en veilig en zorgzaam omgaan met mens en milieu de
sleutelwoorden zijn.
Kom aan boord van één sterk, divers team dat steeds inzet op het
versterken van eenieders kwaliteiten. Open communicatie, gedrevenheid, wederzijds respect en integriteit stuwen ons samen vooruit.
Voel jij ook de ambitie om samen met het Port of Zeebrugge team onze
innovatieve wereldhaven verder uit te bouwen?
Lees dan zeker deze vacature.

UW HAVEN

HAVENLUITENANT / SLUISMEESTER
(ook voor werfreserve)

De haven van Zeebrugge is een internationaal verkeersknooppunt en als havenluitenant/
sluismeester ondersteun en rapporteer je aan de havenkapitein. Je bent verantwoordelijk voor
de planning, coördinatie en organisatie van de scheepvaart. Hierbij hou je rekening met de
veiligheidsvoorschriften en verzorg je de bijbehorende administratie.
Je verzorgt de communicatie met cliënteel en ketenpartners voor een optimale verkeersdoorstroming. Bij incidenten ben je het eerste aanspreekpunt en je houdt toezicht op kaaien,
sluizen en bruggen en stuurt medewerkers aan. Je behandelt operationele aanvragen en volgt
die ook op. Je analyseert hydrografische en nautisch-technische informatie, neemt beslissingen, stuurt aan en bij waar nodig en stelt berichten op. Tot slot kan je betrokken worden in
verschillende nautische projecten.
Profiel

• Je beschikt over een diploma kandidaat in de nautische wetenschappen én een
brevet van 2de luitenant ter lange omvaart ofwel over een bachelor in de nautische
wetenschappen.
• Vaarervaring is een pluspunt.
• Je hebt een grondige kennis van de relevante scheepvaart- en andere reglementeringen.
• Je drukt je vlot uit in nautisch Engels en Frans. Kennis van het Duits is een pluspunt.
• Je bent flexibel, besluitvaardig, leergierig en werkt oplossingsgericht. Je kan zowel
zelfstandig als in team werken en je vindt klantvriendelijkheid belangrijk. Je bent een
goede planner.
• Je bent bereid om zowel in dagdienst als in ploeg te werken en permanentie te verzorgen.
• Integriteit, respect en gedrevenheid zijn waarden die je hoog in het vaandel draagt.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod
Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats
voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we jou een aantrekkelijk loonpakket met onder andere
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en desgevallend ploegenpremie.
Ervaring kan worden gevaloriseerd.
Solliciteren?
Stuur je motivatie met cv, naar Port of Zeebrugge, t.a.v. de personeelsdienst, Isabellalaan 1,
8380 Zeebrugge of naar personeelsdienst@mbz.be en dit uiterlijk op 25/04/2021. Voor
meer informatie kan je ons bereiken op het nr. 050 54 32 11.
portofzeebrugge.be - info@portofzeebrugge.be

