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1. WIJNNE BARENDS  
 
Wijnne Barends, opgericht in 1855, behoort tot de oudste scheepvaart-ondernemingen in Nederland. 
De onderneming, met als thuisbasis Delfzijl, heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch en flexibel 
bedrijf dat alle aspecten van het rederij-bedrijf, waaronder commercieel-, bemanning-, financieel- en 
technisch beheer, volledig in eigen huis heeft. Wijnne Barends is onderdeel van de (in Amsterdam 
gevestigde) Spliethoff Group. 
 
Het primaire aandachtsgebied bestaat voornamelijk uit Scandinavië, de Baltische Staten, West-
Europa en de Middellandse Zee, waardoor het de Short-Sea specialist binnen de Spliethoff Group is. 
Het bedrijf heeft expertise in huis om een breed scala aan droge ladingsoorten te verschepen 
waaronder gezaagd hout, peatmoss, staalproducten, meststoffen, granen, pulp, biomassa producten 
en (gerecycleerde) houtsnippers. De schepen zijn goed toegerust voor projectlading en zee-rivier 
vaart, waardoor de schepen regelmatig Duisburg, Parijs, Vänermeer en veel getijde havens langs de 
Franse en Britse kust aan doen. 
 
Wijnne Barends Logistics biedt op- en overslag werkzaamheden in de haven van Delfzijl, Farmsum en 
Eemshaven. 
 
Wijnne Barends maakt onderdeel uit van de Spliethoff Group waar, door strategische samenwerking 
op verschillende vlakken, de positie van de afzonderlijke zelfstandige bedrijven wordt verstevigd. 
Ieder in een eigen segment.  
De Spliethoff Groep is een van de grootste rederijen van Nederland, met een breed portfolio van 
gespecialiseerde diensten in sectoren zoals droge lading, stukgoed & projectlading (Spliethoff), 
project- en zware liften (BigLift Shipping), container & Ro-Ro cargo en door-to-door services 
(Transfennica & Transfennica Logistics), shortsea (Wijnne Barends), jachtvervoer (Sevenstar Yacht 
Transport en DYT Yacht Transport) en tonnage provider (Bore). 
 
 
  



   
 

 

 

De Spliethoff Groep exploiteert een grote en moderne vloot van meer dan 100 schepen variërend in 
grootte. Veelzijdigheid en flexibiliteit vormen de kern van de klantenservice van de groep en dit 
wordt weerspiegeld in de vloot. Het bedrijf is gewend om in uitdagende gebieden te opereren. 
 
Vergroening is een belangrijk speerpunt binnen de scheepvaart en speelt daardoor voor Wijnne 
Barends ook een belangrijk rol in het toekomstgericht ontwikkelen en onderhouden van de vloot. De 
organisatie heeft aantoonbaar een koploperspositie op dit vlak door haar jonge vloot hier al goed op 
in te richten en met nieuwbouw veel aandacht aan deze ontwikkelingen te besteden. Er heerst een 
‘can-do’mentaliteit, daadkrachtig en creatief. 
 
Naar de website: https://wijnnebarends.com  
 

 
Plaats in de organisatie 

De Technisch Directeur geeft leiding aan het team superintendenten (circa 15 medewerkers) en 
maakt onderdeel uit van het MT van Wijnne Barends. De Technisch Directeur heeft nauw contact 
met de technische diensten binnen de Spliethoff Group. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als Technisch Directeur ben je eindverantwoordelijk voor het technische gedeelte van de rederij. Je 
bent budget verantwoordelijk voor het volledige technisch onderhoud, reparatie en ontwikkeling van 
de Wijnne Barends vloot inclusief begeleiding van en toezicht op nieuwbouwprojecten in binnen- en 
buitenland. Deze nieuwbouwprojecten kunnen op bouwlocaties over de hele wereld plaatsvinden, 
waardoor je ook binnen je functie (samen met een deel van je team) internationaal reist om deze 
projecten op locatie te volgen.  
Je geeft direct leiding aan het team van superintendenten, die verantwoordelijk zijn voor het 
technisch onderhoud van de schepen, inclusief (technische) inkoop en reparatie. Samen met je team 
zorg je er voor dat de vloot effectief wordt onderhouden, dat alles kwalitatief goed loopt en er geen 
uitval is.  
Je bent onderdeel van het MT waarin je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor alle 
bedrijfsactiviteiten van Wijnne Barends. Het MT kijkt vooruit, formuleert de strategie en je vertaalt 
deze op juiste wijze naar de technische componenten binnen de organisatie. Je hebt een drive op 
vernieuwing en zorgt dat de ambitie als het gaat om de vergroening van de scheepvaart borgt in de 
strategie en uitvoering van de organisatie. Dit gaat o.a. om (alternatieve) voortstuwing,  
(toekomstige) brandstofsoorten, scheepsontwerp(en) en emissiereductie. 
 
Periodiek voer je overleg en heb je afstemming met collega’s binnen de Spliethoff groep (Spliethoff, 
Biglift Shipping, Bore, DYT, Transfennica) aangaande technische (groep overschrijdende) 
onderwerpen als vernieuwing en inkoop. Iedere onderneming functioneert autonoom, maar zoekt 
actief de samenwerking op om op strategische thema’s elkaar te kunnen versterken.  
 
 
 



   
 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft direct leiding aan de superintendenten. 

 Speelt een leidende rol in ontwikkeling van de vloot, waaronder nieuwbouw projecten. 

 Coacht, evalueert en beoordeelt de medewerkers van de afdeling Technische Dienst en Inkoop. 

 Leidt de ontwikkeling in de organisatie als het gaat om innovatie en vergroening van de vloot en 
aanpalende werkgebieden. 

 Onderhandelt met toeleveranciers op technisch gebied. 

 Geeft gevraagd en ongevraagd onderbouwde adviezen ter verbetering van de performance van 
de vloot. 

 Ziet toe op technische kosten en investeringen. 
 
4. PROFIEL 
 

 Afgeronde opleiding op HBO-niveau richting scheepsbouw/maritieme bedrijfskunde of 

aantoonbaar kennis/kunde opgedaan in de zeescheepvaart. 

 Management ervaring in (eind) verantwoordelijke functie. 

 Drive om te vernieuwen en voorop te lopen in de vergroening van de scheepvaart. 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Coach. 

 Daadkrachtig. 

 Besluitvaardig.  

 Creatief. 

 Strategisch. 

 Hands on. 

 Samenwerkingsgericht . 

 
6. WIJNNE BARENDS BIEDT JOU 
 
Een verantwoordelijke functie in een organisatie met een aantoonbare koploperspositie in de 
vergroening van de scheepvaart. De organisatie kent een betrokken werkklimaat en een hands on 
aanpak. Een marktconform salaris wordt geboden, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een premievrij pensioen.  

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-2915 9797 
 


