
VACATURE: HAVENMEESTERS-/BEHEERDERSECHTPAAR 

De Watersportvereniging “St. Nicolaasga” is 19 maart 1969 opgericht door een aantal watersporters uit St. 
Nicolaasga. Mede door de enthousiaste inzet van haar leden is de vereniging nu uitgegroeid tot een grote vereniging 
met een ruime, goed geoutilleerde eigen haven. Hierbij kun je denken aan een kraan om de boten uit het water te 
takelen, mogelijkheid voor winterstalling, een clubhuis, werkloodsen en nog vele andere faciliteiten. De vereniging telt 
ondertussen 750 leden en de haven bestaat uit ongeveer 500 ligplaatsen. Verder bruist het binnen de vereniging van 
energie door de commissie die evenementen, activiteiten en concerten organiseren. 

Vanaf 1 januari 2018 zijn wij nu op zoek naar een 

HAVENMEESTERS-/BEHEERDERSECHTPAAR 
De havenmeester rapporteert aan de havencoördinator. Hij/zij is verantwoordelijk voor de orde, netheid en 
veiligheid op het terrein van W.S.V. St. Nicolaasga en is tevens gastheer/vrouw van de vereniging. Je 
vertegenwoordigt het bestuur en met een klantgerichte houding naar leden, passanten en gasten. 

Verantwoordelijkheden: 
• voor het handhaven van het jachthaven reglement. (staat op de website)
• voor de werkzaamheden die door de vrijwilligers worden gedaan.
• voor de personeelsbezetting door vrijwilligers, zodat de noodzakelijke werkzaamheden blijven doorgaan.
• Coördineert de voor- en najaar berging en de bezetting van de werkloodsen.
• Zorgt voor de takel en transportwerkzaamheden van boten op de haven.
• Voorziet de administratie tijdig van accurate informatie zodat dit kan worden verwerkt.
• Zorgt, in samenspraak met de havencoördinator, dat groen, gebouwen, infrastructuur en apparatuur onderhouden

wordt.
• Zorgt ervoor dat het clubgebouw en de toiletvoorzieningen tijdig geopend en schoon zijn.
• Inspecteert gebouwen, infrastructuur en steigers op gebreken die voor een onveilige situatie kunnen zorgen en neemt

correctieve acties.



Persoonlijke eigenschappen: 

• Heeft leiderschap, is besluitvaardig en kan delegeren
• Kan plannen en organiseren
• Is een klantvriendelijk gastheer/vrouw
• Accuraat en betrouwbaar
• Stressbestendig

Wat wij bieden: 
• Een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar met zicht op een vaste aanstelling na gebleken geschiktheid.
• Een marktconform salaris, 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen. Pensioen op basis van CAO Hiswa
• Een zelfstandige baan met, na verloop van tijd, volop ruimte voor eigen inbreng.
• Een haven als WSV St. Nicolaasga is een seizoenbedrijf. Havenmeesters werken een belangrijk deel van het totale

aantal uren gedurende het vaarseizoen. Dit betekent dat in de winterperiode (1 november t/m 1 maart) er minder
uren worden gewerkt en in de periode daarbuiten meer. Afhankelijk van de situatie kan in het vaarseizoen geen
langdurige aaneengesloten vakantie worden opgenomen.

• Bedrijfswoning: De havenmeesters-beheerdersechtpaar dient op het terrein van de haven (Westend 23 te Sint
Nicolaasga) te wonen. Hiervoor krijgt u een huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden
met deze arbeidsovereenkomst. Als deze arbeidsovereenkomst vervalt, vervalt ook automatisch de
huurovereenkomst.

Hoe nu verder? 
Spreekt deze uitdagende baan jullie aan, schrijf ons dan een email en voeg je CV daar aan toe. Je motivatie om op deze 
baan te solliciteren vinden wij erg belangrijk. Reacties kunnen uitsluitend per email. De reactietermijn is tot en met 31 
oktober 2017. Gesprekken worden gepland in de tweede helft van november. 

Zend je sollicitatie naar: vacature@wsv-stnic.nl 
Watersportvereniging St. Nicolaasga, t.a.v. Het Bestuur, Westend 23, 8521 NP  St Nicolaasga 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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