
Co-worker = b.v. medewerker gemeente  versie 2.1 

 

 

Coördinator ISC The Bridge : 
 
De coördinator is primair verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van ISC ‘The Bridge’, 
het zeevarenden centrum voor de service aan zeevarenden te Oostvoorne. 
Daarnaast is betrokkene verantwoordelijk voor het correct vastleggen van de financiële zaken op de 
operationele locatie. 
Het werkgebied van het ISC The Bridge omvat het gebied van Rozenburg (westwaarts) t.e.m. Maasvlakte 
2 (gedeeltelijk). 
 

Tot de verantwoordelijkheden en werkzaamheden horen primair het aansturen van: 
➢ het beheer van een accommodatie waar aan de zeevarende service kan worden verleend voor   

ontspanning en contact kan onderhouden met het thuisfront. ‘A home away from home’ 
➢ de mogelijkheid bieden/faciliteren dat zeevarenden (indien nodig) toegang hebben tot het 

netwerk van geestelijke verzorging/artsen/vakbond of verder zeemanswelzijnswerk 
➢ het onderhouden c.q. versterken van de kontakten met schepen, hun agenten/cargadoors en 

haven-gebonden bedrijven alwaar schepen in het te bestrijken gebied meren 
➢ idem in de omgeving van het ISC The Bridge 
➢ het actief beheren en onderhouden van de beschikbare communicatiemiddelen w.o. de media 

 

De verantwoordelijkheden omvatten tevens: 
➢ het beheren van materialen en accommodatie (onderdeel van Cultureel Centrum “De Man”} in 

Oostvoorne conform het vigerende huurcontract met de Gemeente Westvoorne 
➢ beheren van de inkomsten en uitgaven conform de vastgelegde bevoegdheden 

Vrijwilligers, eventuele medewerkers en co-workers1.: 
➢ het motiveren en ondersteunen van de vrijwilligers en co-workers1 . 
➢ Planning > het opstellen van roosters voor de vrijwilligers, eventuele medewerkers en co-

workers 
➢ het aansturen van deze vrijwilligers & medewerkers 
➢ het fysiek (laten) uitvoeren van scheepsbezoeken en besturen van de bus indien nodig, evenzo 

host zijn. 
➢ initiëren, stroomlijnen en coördineren van diverse activiteiten in en rond het centrum; dit voor 

de zeevarenden, maar ook ter promotie van het centrum. 
➢ aanspreekpunt voor politie en overheidsmedewerkers bij calamiteiten en eventuele controles. 
➢ in overleg met het bestuur en vrijwilligers contacten leggen ter promotie van het centrum 
➢ het doen van voorstellen ter verbetering van de operationele bedrijfsvoering 

 

Het afleggen van verantwoording aan het bestuur van de Stichting ISC-LCO aangaande alle 
beschreven verantwoordelijkheden en werkzaamheden. 
 

Functie eisen zijn: 
o MBO/HBO werk- & denk niveau 
o Het hebben van goede contactuele eigenschappen 
o Het goed beheersen van de Nederlandse taal en minimaal de Engelse taal in woord en 

 geschrift. (een meerdere taal strekt tot aanbeveling) 
o Goede administratieve vaardigheden zowel digitaal als anderszins. 
o Affiniteit met de havens is een pré 
o Beschikbaar gedurende 20 uren per week, dat het ISC-The Bridge open is (bv van 10 tot 14 h) 
o In bezit van het diploma BHV of bereid zijn het diploma BHV z.s.m. te behalen 

 

Het is de bedoeling dat het International Seafarers’ Center ‘The Bridge’ (ISC The Bridge) wordt gedreven 
in samenwerking met het Cultureel centrum ‘de Man’ in Oostvoorne. 
 

Oostvoorne, Februari 2020 


