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1. ORGANISATIE Rederij Doeksen 
 
Rederij Doeksen is een familiebedrijf dat in 1908 werd opgericht door Gerrit Doeksen en zijn oudste 
zonen Jan en Daan. Zij verdienden hun brood met schelpen zuigen, bergen en slepen. In 1923 nam 
“Rederij Doeksen” de Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) over en de passagiersverbinding 
van en naar de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Door de jaren heen ontwikkelden ze 
efficiënte, multifunctionele schepen, met innovatieve ontwerpen. 
 
Vandaag de dag is Rederij Doeksen onderdeel van holdingmaatschappij Koninklijke Doeksen BV.. 
Rederij Doeksen heeft ca. 197 medewerkers in dienst, en cateringbedrijf TSM Horeca BV ca. 137 
medewerkers verdeeld over de locaties Terschelling, Vlieland en Harlingen. Jaarlijks vervoert het 
bedrijf ca. 785.000 passagiers over de Waddenzee met haar vloot van autoveerboten en snelle 
catamarans. Daarnaast beschikt de Rederij over een vrachtcatamaran. In 2014 werd de eerste 
concessie Waddenveren West voor 15 jaar toegekend aan Rederij Doeksen door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Rederij Doeksen stimuleert duurzame samenwerkingsverbanden met (eilander) ondernemers en is er 
trots op (hoofd)sponsor te zijn van grootse evenementen als Oerol, Into The Great Wide Open en de 
Berenloop. Daarnaast sponsoren zij tal van grote en kleine eilander initiatieven, van muziekles voor 
kinderen tot uitjes voor de ouderenvereniging. 
 
Rederij Doeksen wil dat haar passagiers zich prettig en welkom voelen en zorgt voor veilige schepen 
met milieusparende toepassingen. Gastvrijheid, veiligheid, continuïteit en innovatie staan bij Rederij 
Doeksen hoog in het vaandel. Rederij Doeksen voldoet aan de kwaliteitseisen van ISO-9001 en is 
gecertificeerd volgens de ISM-code (International Management Code for the Safe Operations of Ships 
and for Pollution Prevention). 
 
Onorthodox 
Rederij Doeksen is onorthodoxe oplossingen nooit uit de weg gegaan en heeft met behulp van de 
nieuwste technologieën gezocht naar manieren om meer snelheid, flexibiliteit, service en efficiency 
te bereiken. Ms Holland I (1931) was het snelste passagiersschip van haar klasse in Europa. 



   

 

 

Zeegaande sleepboot Holland (IV, 1951) was voorzien – uniek in de wereld – van een 
passagiersaccommodatie, om de efficiëntie te verbeteren. Doeksens ms Koegelwieck (1973) was 
buiten Noorwegen de eerste catamaran in Europa die een snelle passagiersdienst uitvoerde. 
En Doeksens Noord-Nederland (2002) was de eerste Ro-Ro vrachtcatamaran in Europa. In 2005 
introduceerde Doeksen de eerste catamaran autoveerboot de ms Vlieland. Met de introductie van 
dit efficiëntere dubbelrompsconcept kwam een einde aan de traditionele enkelromp autoveerboten. 
 
‘Milieuvriendelijk handelen’ is één van de kernwaarden van het bedrijf en neemt een centrale positie 
in, in het operationele management van Rederij Doeksen. De keuze voor LNG als brandstof voor de 
nieuwe veerboten was opnieuw een onorthodox besluit. In 2016 gaf Rederij Doeksen de opdracht tot 
de bouw van twee identieke ropax-catamarans, op LNG. De ingebruikname van de nieuwe schepen 
betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor de vloot en de dienstverlening: De nieuwe veerschepen zijn 
veel minder milieubelastend.  
 
Naar de website: https://www.rederij-doeksen.nl 
 
 

 
Plaats in de organisatie 

De teamleider Nautische Dienst is verantwoordelijk voor de circa 80 collega’s van de bemanning die 
verspreid over verschillende locaties en schepen werken. De teamleider geeft direct leiding aan de 
kapiteins en rapporteert aan de Manager Operationele Zaken (MT-lid). De teamleider is de schakel 
tussen het managementteam en de bemanning. De teamleider Nautische Dienst werkt nauw samen 
met het MT, andere leidinggevenden, de technische dienst en de QHSE-coördinator. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De teamleider Nautische Dienst heeft een sleutelrol in de verdere ontwikkeling van de bemanning. 
Op authentieke en toegankelijke wijze draagt de teamleider verantwoordelijkheid voor de aansturing 
van de bemanning bestaande uit circa 80 collega’s verspreid over verschillende locaties en schepen. 
Aan boord hebben de kapiteins de verantwoordelijkheid over de bemanning. De teamleider richt zich 
op personele aangelegenheden. De teamleider draagt verantwoordelijkheid voor het samenstellen 
van het team en de ontwikkeling van de kapiteins en de bemanning. Met aandacht en interesse 
coacht en faciliteert de teamleider medewerkers op zodanige wijze dat de talenten en kwaliteiten 
optimaal ingezet worden en de doelstellingen behaald worden. De teamleider zorgt ervoor dat de 
bemanning veilig en conform de vastgestelde procedures werkt. De teamleider is het eerste 
aanspreekpunt voor nautische zaken en de schakel tussen de bemanning en het managementteam. 
De teamleider vervangt de Manager Operationele Zaken bij afwezigheid door ziekte of verlof.  
 
 
 



   

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Zorgdragen voor een optimaal functionerende bemanning. 

 Leidinggeven aan de bemanning die functioneert op operationeel niveau met overwegend 
uitvoerende werkzaamheden. 

 Zorgdragen dat de gestelde doelen worden gehaald binnen een efficiënte en taakgerichte 
organisatie.  

 Sturen op resultaten en op de gewenste cultuur, houding en gedrag.  

 Coaching en ondersteuning van de medewerkers van de bemanning.  

 Vertaling van integraal beleid naar praktische kaders. 

 Verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening van de bemanning.  

 Signaleren van ontwikkelingen binnen het werkveld, de medewerkers helpen om samen een visie 
te formuleren en het adviseren over vraagstukken binnen het team.  

 Samenwerken met collega-leidinggevenden, MT, de technische dienst en de QHSE-coördinator. 

 Anticiperen op en faciliteren van kansrijke initiatieven vanuit de organisatie.  

 Een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van Rederij Doeksen. 
 
 
4.         PROFIEL 
 
Een coachende en situationele stijl van leidinggeven is voor u vanzelfsprekend. U geeft ruimte voor 
eigenaarschap bij medewerkers, maar bent tegelijkertijd duidelijk en weet kaders aan te brengen 
wanneer het proces hierom vraagt. Sturen waar nodig, loslaten waar het kan. U bent verbindend, 
benaderbaar, daadkrachtig en gericht op samenwerking. Als belangrijke cultuurdrager van de 
organisatie laat u voorbeeldgedrag zien in leiderschap, samenwerking, dienstverlening, luisteren, 
durven en leren. Verbinden en verbeteren zit in uw genen. 
 
 

 Hbo werk- en denkniveau. Een nautische/maritieme opleiding is een pré.  

 Meerjarige leidinggevende ervaring binnen een team dat functioneert op operationeel niveau. 

 Aantoonbare ervaring binnen nautische of aanverwante omgeving zoals offshore.  

 Ervaring met ontwikkeling van cultuur, houding en gedrag. 

 Oog voor samenwerking en verbinding. 
 



   

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Verbindend 

 Inspirerend 

 Coachend 

 Stevig 

 Samenwerkend 

 Sensitief 

 Daadkrachtig 

 

 
6. Rederij Doeksen BIEDT U 
 
Een verantwoordelijke en uitdagende fulltime functie (36 uur), in eerste instantie voor een jaar en 
met zicht op een vaste aanstelling. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld in de bedrijfs-
cao, het betreft een functie in schaal 8 (max. €5.000,- bruto per maand). Secundair biedt Rederij 
Doeksen een mooi pakket met o.a. een vrij vervoer regeling, deelname aan pensioenfonds Vervoer 
en goede opleidingsmogelijkheden. De werkplek bevindt zich afwisselend in Harlingen, aan boord, op 
Vlieland of Terschelling en thuis. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Eleanor Tillema 
06-13892306 
 
Van 10 t/m 14 mei kunt u i.v.m. vakantie contact opnemen met: 
Mark Olman 
06-27507384 
 


