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1. PORT OF HARLINGEN 

 
De Port of Harlingen is de enige Friese zeehaven, pal naast het unieke Waddengebied. Het is een 
logistiek knooppunt, met grote economische waarde voor de regio. Er werken 2900 mensen bij 168 
verschillende bedrijven. Per jaar wordt 4 miljoen ton aan lading overgeslagen. Er wordt zand, grind 
en zout gewonnen en verwerkt, er worden mega jachten gebouwd en schepen onderhouden. Het is 
de thuishaven van de Urker vissersvloot en van de grootste bruine vloot van Nederland. De Port of 
Harlingen is volop in ontwikkeling, waarbij vooral wordt ingezet op duurzaamheid, groei van 
bedrijvigheid en toerisme.  
 
NV Port of Harlingen is een zelfstandig havenbedrijf en verantwoordelijk voor de economische 
ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Daarnaast is 
het havenbedrijf verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de 
scheepvaart. 
 
De organisatie bevindt zich in de volgende fase, waarbij het verstevigen van de organisatie en verder 
professionaliseren, profileren en positioneren centraal staan. De Havenvisie 2019-2030 is 
vastgesteld. De ambitie is “Het duurzame maritieme en logistieke hart van Noord Nederland” 
worden. 
 
Bij het Beheer & Onderhoud ligt de verantwoordelijkheid voor het kwalitatief hoogwaardig op orde 
houden van het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud van het havenareaal van Harlingen. 
 
 
Naar de website: https://www.portofharlingen.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De projectmanager Beheer & Onderhoud rapporteert rechtstreeks aan de directeur van Port of 
Harlingen. U werkt nauw samen met collega’s die verantwoording dragen voor de 
projectontwikkeling in de haven en de havendienst. 

 
 



   

 

 

2. FUNCTIE 
 
De projectmanager Beheer & Onderhoud heeft een zelfstandige rol in de organisatie. De functie is 
nieuw en moet nog verder worden vormgegeven. De projectmanager moet het boegbeeld in de 
haven worden op het gebied van beheer en onderhoud. Richting samenwerkingspartners moet een 
goede relatie worden opgebouwd. U bent het aanspreekpunt voor partners en stakeholders, zoals de 
gebruikers van de havens en uitvoerders van projecten. 
 
Daarnaast is de projectmanager zelf hands-on verantwoordelijk voor en bezig met projecten. U 
signaleert en initieert projecten, zet deze uit en volgt ze op. 
 
De projectmanager werkt met en vanuit een eigen budget en rapporteert hierover aan de directeur. 
 
 
3. PROFIEL 
 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Afgeronde opleiding, bijvoorbeeld richting civiele techniek. 

 Ervaring in een projectenomgeving. 

 Kennis van en ervaring met waterbouw. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 
 
4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
 Beheren, actualiseren en budgetteren meerjaren onderhoudsprogramma. 

 Zorgdragen voor de uitvoering van het jaarlijkse- en meerjarige onderhoudprogramma voor het 
havengebied, waaronder het baggeronderhoud van de havens (incl. projectvoorbereiding, 
vergunningentraject, contractering en projectadministratie). 

 Organiseren en uitvoeren van onderhoudsprojecten op het gebied van haveninfrastructuur, 
waaronder kademuren, steigers en remmingwerken. 

 Afhandelen van dagelijkse operationele taken zoals schades, klachten en storingen. 

 Verzorgen van diverse administraties, (bijv. administratie walstroom, projectadministratie) 
contractbeheer en overige correspondentie met partijen. 

 Organisatie en begeleiding van onderzoeken gerelateerd aan beheer en onderhoud (bijv. 
milieuonderzoeken, damwandinspecties). 

 Technische advisering aan interne en externe partijen. 

 Zelfstandig relatiebeheer met gemeente, Rijkswaterstaat, waterschap, omgevingsdienst, 
gebruikers, aannemers en adviesbureaus. 

 Bijdrage leveren aan het verbeteren van de integrale bedrijfsvoering gerelateerd aan het proces 
van beheer en onderhoud. 

 Deelnemen aan projecten ten behoeve van de professionalisering van Port of Harlingen. 

 
 



   

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Samenwerkingsgericht 

 Resultaatgericht  

 Communicatief sterk 

 Assertief en stevig 

 Zelfstandig en zelfstartend 

 Hands-on 

 Plannen en organiseren 
 
 
6. PORT OF HARLINGEN BIEDT U 
 
Een uitdagende functie in een dynamische omgeving. Ruimte voor ontwikkeling in zowel de functie 
als in de organisatie. 
 
Het betreft een fulltime dienstverband en salaris conform schaal 11. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Eleanor Tillema 
0613892306 
 


