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HR-ADVISEUR LOODSWEZEN (NLBV)  28-32 UUR 

Het Loodswezen  
Het Loodswezen levert een belangrijke bijdrage aan het veilig en 
vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Jaarlijks loodsen de 
circa 450 registerloodsen meer dan 90.000 loodsplichtige 
zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Zij 
zijn hiervoor 24 uur per dag inzetbaar onder alle 
weersomstandigheden. Hun ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. 
Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de 
Nederlandse scheepvaart rijk aan is. 
Het loodsen van zeeschepen gebeurt door de registerloodsen. Zij 
werken in vier regio’s.  
Sinds 1988 is het Loodswezen een zelfstandige organisatie en 
werken zij vanuit twee disciplines: Nederlandse Loodsencorporatie 
(NLBV) en Nederlands Loodswezen BV (NLBV). Ze zijn uitgegroeid 
naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert 
naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de 
Nederlandse en Vlaamse zeehavens.  
 
De afdeling HR en jouw rol als HR-adviseur binnen het  NLBV 
De afdeling HR is een landelijk opererende afdeling die deel 
uitmaakt van de Centrale Ondersteunende Diensten in Hoek van 
Holland. De afdeling bestaat uit een enthousiast team van  vijf 
medewerkers; manager human resources, twee HR-adviseurs (met 
specialisatie als casemanager ziektewet en Functionaris 
gegevensbescherming), een HR specialist recruitment en een HR 
specialist applicatiebeheer. Als HR-adviseur lever je een actieve 
bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van 
het HR-beleid en aan het onderhouden en optimaliseren van 
het HR instrumentarium.  

Je ondersteunt de organisatie door gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over personele en organisatorische vraagstukken. Je 
bent sparringpartner voor het management. Met je collega HR-
adviseurs ben je aanspreekpunt voor alle 470 collega’s voor 
vragen op het gebied van HR.  
Je pakt signalen uit de organisatie actief op en vertaalt deze 
naar passende acties. Je voelt je net zo thuis in de operationele 
omgeving van de varende dienst en planning, als in een 
kantooromgeving. Regelmatig neem je deel organisatie brede 
HR projecten en ben je ook sparringpartner van jouw collega 
HR-adviseurs. Je denkt met hen mee over alle lopende 
projecten. Met jouw kennis en ervaring, ambitie en 
enthousiasme lever je een belangrijke bijdrage aan het 
professionaliseren van de HR afdeling.   
 
Enkele uitdagingen voor het team HR 
De komende jaren staan in het teken van het verder 
professionaliseren van de afdeling HR. 
• Het verder vorm geven van duurzame inzetbaarheid van onze 

medewerkers. 
• De implementatie van HR-Analytics om de besluitvorming 

rondom mens, werk en organisatie beter te onderbouwen. 
• De positie van Nederlands Loodswezen als aantrekkelijk 

werkgever op de arbeidsmarkt te verstevigen en het 
professionaliseren van het onboardingsproces. 

• Ons nieuwe HR-systeem HR2DAY optimaal te implementeren 
en uit te bouwen. 

• Zo goed mogelijk ondersteunen en voldoen aan de vraag van de 
organisatie. 

 

Geerts & Partners is in opdracht van het Nederlands Loodswezen op zoek naar een  
ontwikkelingsgerichte HR-adviseur, die het een uitdaging vindt om een eigentijds HR beleid te 
ontwikkelen en te implementeren. Een doortastende adviseur als sparringpartner van het 
management. 

Functie-eisen 

+ Meerjarige HR ervaring 

+ HBO/Academisch werk- en 
denkniveau: HRM, bedrijfskunde 
of organisatiepsychologie 

+ Kennis van 
organisatieontwikkeling 
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Persoonsprofiel  
Je bent sociaal vaardig en maakt makkelijk contact. Je staat voor je 
zaak en kunt tegelijkertijd goed luisteren en meebewegen. Een 
doortastende persoonlijkheid die het leuk vindt om als team 
een stevige uitdaging aan te gaan. Daarbij durf je buiten de 
gebaande paden te gaan en heb je lef om vernieuwend te zijn.  
Je denkt in mogelijkheden en bent proactief. Je denkt en werkt 
vanuit de talenten van mensen en weet deze aan te spreken. Je kan 
ook over allerlei onderwerpen op niveau sparren. 
 
Functie-eisen  
Als HR-adviseur beschik je over:  

• HBO plus/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur 
een studieachtergrond in HRM, bedrijfskunde of 
organisatiepsychologie. 

• Meerjarige relevante ervaring in een soortgelijke functie. 
• Hands on mentaliteit. 
• Aantoonbare kennis en ervaring in 

organisatieontwikkeling. 
 

Wat biedt het Loodswezen 
Werken in een toonaangevende organisatie met goede 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris 
is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt 
maximaal  € 6.130,- bruto per maand o.b.v. 36 uur (schaal 12 van 
de CAO Loodswezen). 
Daarnaast biedt het loodswezen een uitstekend pakket aan 
secundaire arbeidsvoorwaarden: een prima pensioenregeling, 13e 
maand, bijdrage aan collectieve ziektekostenverzekering en een 
CAO a la carte.  

In eerste instantie bieden we een jaarcontract aan, met de intentie 
om dit te verlengen voor onbepaalde tijd. We werken vaak op 
kantoor in Hoek van Holland (standplaats), maar zijn ook regelmatig 
op pad naar onze regiokantoren. Hiervoor maak je gebruik van een 
lease auto. We bieden goede faciliteiten om thuis te kunnen 
werken, waaronder een laptop en mobiele telefoon. 
 
Geïnteresseerd?  
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 24 januari 2023 en 
upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website via: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures/ 
Wil je meer weten bel dan met Roos Los of Piet Wanrooij via 013-
207 10 06. 
De voorselectiegesprekken vinden op 25 januari a.s. plaats. De 1e 
gespreksronde bij het Loodswezen vindt plaats op 31 januari 2023 
en de 2e ronde op 9 februari 2023.  
Een ontwikkelassessment kan deel uit maken van de procedure. 
   

+ Maximaal €6130,- per maand 
o.b.v. 36 uur 

+ Lease auto en 13e maand 

+ Ruime ontwikkelmogelijkheden 

Geboden wordt: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures/

	Geerts & Partners is in opdracht van het Nederlands Loodswezen op zoek naar een  ontwikkelingsgerichte HR-adviseur, die het een uitdaging vindt om een eigentijds HR beleid te ontwikkelen en te implementeren. Een doortastende adviseur als sparringpartn...

