
   

       HR Manager 
         Agile transitie 

 

Portbase is in 2009 opgericht en is een dochter van de havenbedrijven van Amsterdam (25%) en Rotterdam (75%). Portbase is 

aangesteld als uitvoeringsorganisatie voor het ontwikkelen en beheren van de digitale haveninfrastructuur en kernprocessen in de 

haven. Haar ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Via het 

Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, 

efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met haar groeiende community maakt Portbase het delen van data 

steeds waardevoller met als doel de Nederlandse haven community en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Daartoe 

is de transitie naar een wendbare en op de omgeving gerichte organisatie cruciaal. 

 

Organisatie en functie HR Manager 

Portbase valt te typeren als een moderne op agile principes ingerichte 

Logistiek & IT organisatie met een complexe stakeholder omgeving.  

Portbase staat op dit moment vol in de schijnwerpers: dit is vooral 

zichtbaar in de mogelijke Brexit. Portbase is een jonge organisatie 

waarbij de basics van HR inmiddels staan. De volgende stap is de 

verdere verdiepingsslag in leadership, management development, 

zelfsturende teams, arbeidsmarktcommunicatie en een modern 

compensation & benefits huis. De HR Manager maakt deel uit van het 

Leadership Team en rapporteert rechtstreeks aan de Directie.  

 

De functie is uitdagend vanwege de vrijheden om zaken te 

ontwikkelen en uit te bouwen in een veranderende organisatie. HR 

en change gerelateerde onderwerpen staan hoog op de agenda. 

Aantrekkelijk is de unieke positie die Portbase inneemt binnen de haven logistieke wereld. Portbase is recent verhuisd naar een 

toplocatie in Rotterdam. 

 

Profiel kandidaat 

Het inhoudelijk vakmanschap bestaat uit minimaal acht jaar professionele HR ervaring, bij voorkeur opgedaan in een veranderende 

en innovatieve organisatie. Het gewenste werk- en denkniveau is academisch. De Manager HR is strategisch sterk en resultaatgericht.  

Hij/zij  is een stevige gesprekspartner binnen het Leadership Team en voor de Directie. De Manager HR  is goed in staat om nieuwe 

ideeën vorm te geven en te presenteren.  

 

 
De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell 
Breedveld. Voor meer informatie over de functie en Portbase 
(https://www.portbase.com/)  kun je contact opnemen met Arjen Breedveld of 
Naomi Linder. Een online leadership assessment maakt onderdeel uit van de 
procedure. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail (info@drbgroep.nl) aan 
Dicke Röell Breedveld. (www.drbgroep.nl)  (+31 ( 0)70-3617009) 
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