
“Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland en van groot belang voor de regio.
Het is de tweede economische motor van de provincie Noord-Brabant.”

Havenbedrijf Moerdijk zoekt een enthousiaste en zelfstandige

Administratief medewerker Havendienst (M/V)
(32 - 36 uur per week)

De functie 
In deze functie ben je onderdeel van onze havendienst. Hier worden alle inkomende en  
uitgaande schepen geregistreerd en vanuit de havendienst werken we aan een veilig  
haven- en industrieterrein. 

Jij zorgt voor een goede administratieve afhandeling van de scheepvaart en dat het 
transport vlekkeloos verloopt. Jij staat schippers te woord via de marifoon en verwerkt de  
scheeps informatie voor een correcte administratieve afhandeling. Daarnaast verzorg je 
de secretariële ondersteuning van de Programmamanager veiligheid & havenmeester 
in zijn functie. 

Goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, zowel kennis van de Nederlandse  
taal in woord en geschrift, als een goede spreekvaardigheid in het Duits en Engels.  
Ook vinden wij het belangrijk dat je een afgeronde VMBO-opleiding hebt, bij voorkeur 
in een administratieve richting. Je bent servicegericht, werkt heel nauwkeurig, bent 
proactief en hebt kennis van de nautische wereld of bent bereid je hierin te verdiepen. 
Vanwege de ligging van het kantoor is het nodig dat je over eigen vervoer beschikt.

Ons aanbod
Wij bieden een afwisselende werkplek waar veel mensen elkaar ontmoeten en waar 
geen dag hetzelfde is. Het bruto fulltime maandsalaris op basis van 36 uur bedraagt, 
afhankelijk van kennis en ervaring, tussen de € 2270,- en € 3913,-. Daarnaast bieden 
we goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De aanstelling zal in eerste instantie voor 
de duur van een jaar zijn, maar ons doel is om voor langere termijn samen te werken.

Reageer nu!
Presenteer jezelf aan ons en overtuig ons ervan dat jij die enthousiaste collega bent  
die ons team komt versterken. Stuur je motivatiebrief en CV naar Marieke Hommel:  
m.hommel@portofmoerdijk.nl

Wil je meer weten over werken bij het havenbedrijf?  
Kijk dan hier: www.portofmoerdijk.nl/havenbedrijf/ 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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