Beroep in het kort

Stuurman alle vissersschepen S4
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer
mobiliteit, transport,

De stuurman alle vissersschepen S4 werkt voornamelijk in de trawlervisserij, waarbij vis tot

logistiek en maritiem

diepvriesproduct wordt bewerkt. Hij houdt zich bezig met de navigatie en bepaalt de reis en positie van
het schip. Daarnaast voert hij visserijtakenuit. Hij is altijd bedacht op slechte weersomstandigheden en
onveilige situaties. Hij heeft kennis van meerdere vismethoden en is verantwoordelijk voor
veiligheidstaken en het afhandelen van calamiteiten aan boord. De stuurman alle vissersschepen is

Crebo
25638

verantwoordelijk voor zijn eigen werk, en wanneer hij de bemanning aanstuurt, is hij deels
verantwoordelijk voor hun werk.

Niveau
4

Kerntaken en werkprocessen

In deze leaflet

Voert de operationele taken uit op operationeel niveau op vissersschepen

beschrijven we de

•

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level A-II/1

inhoud van een mbo-

en/of A-III/1

beroep. Zo weet u wat
u van iemand mag

Voert de operationele taken uit op management niveau op vissersschepen

verwachten die

•

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level A-II/2

gediplomeerd is in dit

en/of A-III/2

vakgebied.

Voert de veiligheidstaken uit op vissersschepen
•

Bestuurt en heeft de leiding over reddingsvaartuigen (Survival Craft & Rescue boats other than
fast rescue boats)

•

Handelt bij calamiteiten en ongevallen aan boord (Basic Safety Fisheries)

•

Organiseert brandbestrijdingsoperaties aan boord (Advanced Fire Fighting)

•

Verleent eerste hulp bij ongevallen aan boord (Medical First Aid)

Voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op trawlers
•

Navigation at the operational level

Voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op trawlers
•

Navigation at the management level

Voert de communicatietaken uit op trawlers
•

Voert de maritieme communicatie

Voert specialistische visserijtaken uit op zeevissersvaartuigen
•

Bereidt het vissen voor

•

Voert de nautische visserijtaken uit

•

Voert de operationele visserijtaken uit

•

Voert de technische visserijtaken uit

