
 

 

Hatenboer-Neptunus is in 1906 gestart als waterleverancier aan 

zeeschepen door middel van onze eigen vloot aan waterboten. We 

hebben in totaal 6 waterboten varen. Ter ondersteuning van ons team 

zijn wij voor onze waterboten op zoek naar een: 

 

Als matroos heb je een uitvoerende rol, waarin je de bemanningsleden 

(schipper) assisteert bij hun werkzaamheden. Het is een 

verantwoordelijke functie, want op welke boot je ook stapt, je zorgt 

ervoor dat alles goed verloopt en netjes wordt achtergelaten. Over het 

algemeen betreft het een fulltime functie van maandag t/m vrijdag.  

De Rotterdamse haven is natuurlijk wel een 24/7 economie en staat 

nooit stil, dus enige flexibiliteit wordt wel af en toe van je gevraagd. 

• Het koppelen en ontkoppelen van de waterslang aan boord van 

schepen.  

• Je zorgt ervoor dat de waterboten vast- en losgemaakt worden en 

assisteert tijden het varen. 

• Je onderhoudt de waterboot alsof het je eigen schip is. Denk hierbij 

aan onderhoud van het schip en kleine reparaties zoals roestvrij 

maken, schuren, schilderen, dek schrobben en schoonhouden van het 

schip. Elke dag na het varen zorg jij ervoor dat jij of je collega’s de dag 

erna op een verzorgde boot stappen. 

• Je bent dagelijks op de hoogte van de uit te voeren taken zodat elke 

klus goed verloopt. Je assisteert de schipper waar nodig. Goede 

communicatie is hierbij essentieel. 

• Je bent in het bezit van een MBO-diploma (Licht) Matroos (of bent 

bereid deze te halen). 

• Je bent in bezit van een dienstboekje. 

• Je bent in het bezit van een VCA of wilt dit via ons halen.  

• Je hebt een flexibele instelling. 

• Je bent in staat om op eigen gelegenheid naar werk te reizen (bij 

voorkeur een rijbewijs). 

• Je bent zowel door de weeks als in het weekend beschikbaar. 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

• Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. 

 

 

 

 

 



 

 

• Een uitdagende baan met veel internationale contacten bij een 

gerenommeerd bedrijf. 

• Een marktconform salaris afgestemd op leeftijd en ervaring. 

• Vakantiedagen en bedrijfskleding. 

• Een mooie werkplek op het water. 

• Veel vrijheid en werken in “eigen” verantwoordelijkheid.   

• Iedere week een vast werkrooster, waarbij je dag- of avonddiensten 

draait. We verzekeren je dat je geen lange weken van huis weg bent.  

• Kans op groei! Denk hierbij aan schipper worden op een waterboot. 


