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1. HANZEVAST  

 
Hanzevast is een internationale beleggingsinstelling met meer dan 25 jaar ervaring, met name in de 
vastgoed- en scheepvaartsector. Strategie en beleid zijn voortdurend gericht op het genereren van 
meerwaarde voor haar beleggers, huurders en charteraars. Hanzevast is een dynamische 
onderneming waar korte lijnen, professionaliteit en integriteit centraal staan. Hanzevast Capital NV 
initieert en beheert de beleggingsfondsen. Hanzevast Real Estate adviseert bij de aankoop en 
verzorgt het beheer van de vastgoed objecten, gelegen in Nederland en Noord-Duitsland. 
 
Hanzevast Shipping is in 2001 opgericht als rederij binnen Hanzevast en faciliteert internationale 
handel over zee. De rederij is gevestigd in Groningen en opereert wereldwijd. De afgelopen 20 jaar 
zijn hier 31 scheepsfondsen geïnitieerd, met 38 schepen in verschillende segmenten. Droge 
ladingschepen, gastankers en chemicaliëntankers, alsmede hooggespecialiseerde schepen voor de 
offshore. 
Hanzevast Shipping is verantwoordelijk voor het financieel, commercieel en technisch management 
van de schepen – waar ter wereld zij zich dan ook bevinden, van Buenos Aires tot Hamburg en van 
New Orleans tot Shanghai.  
De huidige vloot bestaat uit vier droge bulkcarries, de Hanze G-serie (180 meter lang en geschikt om 
36 miljoen kilo lading te vervoeren), en een off-shore support vessel (services verlenend aan o.a. 
windmolenparken). Bij het ontwerp van de schepen is veel aandacht besteed aan milieu, veiligheid 
en duurzaamheid, voor Hanzevast belangrijke uitgangspunten.  
 
Het eerste volledig eigen product van Hanzevast Shipping was de bouw en exploitatie van een serie 
van vijf Anker Handling Tugs, die toen, in 2004, de grootste ter wereld waren. Het totale 
investeringsvolume in schepen is ca. 600 miljoen euro. Allemaal geïnitieerd en/of gemanaged door 
de eigen rederij Hanzevast Shipping in Groningen. 
 
Duurzaamheid, Klanttevredenheid en Integriteit zijn sinds de oprichting van Hanzevast in 1995 
kernwaarden van het bedrijf. Hanzevast is een gereguleerde onderneming en staat onder toezicht 
van DNB en AFM.  
 
Naar de website: https://www.hanzevast.nl/ 
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 Plaats in de organisatie 
De directeur is P&L verantwoordelijk voor Hanzevast Shipping en geeft leiding aan een 
superintendent, een quality manager en manager inkoop (in India). De directeur rapporteert aan de 
algemeen directeur van Hanzevast en werkt nauw samen met de directeur van Hanzevast Capital NV. 

 
 
2.  FUNCTIE 
 
In de rol van directeur van Hanzevast Shipping ligt de verantwoordelijkheid op verschillende vlakken. 
Als directeur ben je P&L verantwoordelijk voor de rederij en de aansturing van de medewerkers. Er 
wordt veelvuldig samengewerkt met externe partijen en dit vraagt goed relatiemanagement en 
periodieke contractonderhandelingen. Daarnaast is een nauwe samenwerking van belang met 
Hanzevast Capital voor het beheer van de fondsen. Kortom, een directeur die van vele markten thuis 
dient te zijn. Met een open en ervaren blik dient de vloot gemanaged te worden, met een brede kijk 
op de wereld en (macro) economische ontwikkelingen, enthousiasmerend naar het team en de hele 
organisatie van Hanzevast en met een pragmatische blik. Een netwerk in de scheepvaart is hierin 
belangrijk, om goed te kunnen acteren op kansen en ontwikkelingen.  

Kortom, Hanzevast Shipping zoekt iemand die in staat is om de rederij te leiden in een snel 

veranderende en uitdagende omgeving en een bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van 

vervoer over zee. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je bent eindverantwoordelijk voor beheer, ontwikkeling en groei van Hanzevast Shipping. 

 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van schip, lading en opvarenden. Dit in de breedste 

zin van het woord. 

 Je bent verantwoordelijk voor het managen van de rederij en de bestaande vloot, van vier 

bulkcarriers (36.000 DWT) en een off-shore vessel. 

 Uitbouwen van de rederij door het acquireren van technisch beheer voor derden. 

 Uitbouwen van de vloot door medeverantwoordelijk en adviserend te zijn voor acquisitie van 

nieuwe schepen, projecten en nieuwbouw begeleiding. 

 Je initieert en onderhoudt contact met onze internationaal belanghebbenden waaronder de 

charteraars, verzekeraars en leveranciers.  

 Leidinggeven aan het Hanzevast Shipping team.  

 Je bent nauw betrokken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. 

 Adviseren over nieuwe initiatieven, kansen en marktontwikkelingen.  

 Je bent en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op de markt, met name in de sectoren waar 

Hanzevast schepen ingezet worden. 

 Adviserende rol over het beleid van de scheepsfondsen en het fondsmanagement naar 

Hanzevast Capital. 
  



   

 

 

4.    PROFIEL 

 

 Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding. 

 Je hebt minimaal drie jaar leidinggevende ervaring in een vergelijkbare omgeving. 

 Je bezit een breed internationaal netwerk in de scheepvaartsector. 

 Je bent bekend met lokale en internationale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de 

scheepvaart, waaronder compliance, relevante sanctiemaatregelen, arbeidsrecht, etc. 

 Ervaring met nieuwbouw begeleiding is een pre. 

 Basiskennis van techniek. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Duits is een pre. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Samenwerkingsgericht 

 Verbindend 

 Analytisch 

 Resultaatgericht 

 Ondernemend 

 Integer 

 Communicatief sterk 

 Hands on 

 

 
6. HANZEVAST BIEDT JOU 
 

Een uitdagende en veelzijdige baan met leidinggeven aan een ervaren team. Het leiden van een 

rederij, met internationale focus en een gevestigde naam in de markt. Je krijgt de vrijheid invulling te 

geven aan de toekomst van de rederij en haar groeiambities, denk daarbij aan beheer voor derden 

maar ook uitbreiding van de vloot door nieuwbouw. Hierbij krijg je de mogelijkheid om actief vorm te 

geven aan verduurzaming binnen de scheeptvaart.  

Een goed en marktconform salaris, uitstekende pensioenregeling waarin Hanzevast bijdraagt en een 

collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basis- en aanvullende verzekering en een 

werkgeversbijdrage voor aanvullende verzekeringen. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
06-53309186 


