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VACATURE | Havenmeester 
 
Het visitekaartje, techneut en vraagbaak voor de passanten, leden en bestuur. Dat ben jij als 
havenmeester voor Watersport Vereniging Amsterdam. In deze afwisselende functie houd jij je 
bezig met het reilen en zeilen op de jachthaven. 
 
Wie zijn wij? 
Watersportvereniging "Amsterdam" is een bloeiende watersportvereniging die al meer dan 100 
jaar oud is. Het havencomplex ligt nabij de toegangspoort van het Amsterdamse bos. Dit 
uitzonderlijke natuurgebied geeft een extra dimensie aan de locatie. Tevens ligt het 
havencomplex dichtbij het centrum van Amsterdam en langs de Zuid-as. 
 
Wat ga je doen? 
Vaak ben je aanspreekpunt voor havengasten voor uiteenlopende zaken. Zo wijs je passanten 
een ligplaats toe en beantwoord je vragen over Amsterdam en onze haven. Verder noteer je 
belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld storingen of defecten en verstrek je dongles voor het 
toegangssysteem aan binnenkomende passanten en neemt ze in voor ze weer vertrekken. Ook 
houd je je bezig met uitvoerende taken zoals, onderhoud, groenbeheer, technische storingen 
en reparaties. Naast deze taken zorg je dat alles op en rondom de jachthaven goed verloopt, 
onder andere door het aansturen van de vrijwilligersteams. Dit zorgt ervoor dat geen dag 
hetzelfde is. In deze functie ben je operationeel verantwoordelijk en draag je zorg voor een 
goed mogelijk beheer van de jachthaven. 
 
Een bijzondere baan, omdat 

• Je werkt en woont op een prachtige locatie in Amsterdam aan het water. 

• Je werkt in een afwisselende functie met prettige vrijwilligers en gezellige gasten. 

• Geen dag hetzelfde is. 

• Jouw frisse kijk op zaken en positieve instelling heel erg gewaardeerd worden. 
 
Wie ben jij? 

• Je hebt mbo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in een maritiem of technische richting. 

• Je bent technisch vaardig. 

• Je hebt minimaal twee jaar recente werkervaring als (assistent)havenmeester. 

• Rijbewijs BE (must), Vaarbewijs, BHV, Certificaat Sociale hygiëne, Veilig Hijsen 
certificaat, Heftruck / Verreiker certificaat of bereidheid deze te halen.  

• Je spreekt en schrijft goed Nederlands. 

• Je bent bereid om te werken in de weekenden. 
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Jouw competenties 

• Flexibel 

• Klantvriendelijk 

• Omgevingsbewust  

• Besluitvaardigheid 

• Plannen en organiseren 
 
 
Wat bieden wij jou? 

• Marktconforme vergoeding (€ 2500,- tot max. € 3100,- bruto p/mnd). 

• Ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

• Een fulltimebaan (mogelijkheden tot een duobaan is bespreekbaar). 

• Woongelegenheid op de haven tegen zeer aantrekkelijk tarief, of: 

• Ligplaats eigen (woon)schip. 
 
 
Pak je kans!  
Herken jij je in bovenstaande? Wacht dan niet te lang en reageer.  
Wij ontvangen je brief én cv graag in Word- of pdf-bestand per mail. Wil je eerst meer 
informatie? Dat kan ook per mail.  
havencommissaris@wvamsterdam.info o.v.v. vacature havenmeester. 
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