
 

 

Groningen Seaports is volop in ontwikkeling. Steeds meer nieuwe klanten ontdekken de kwaliteiten 

van onze bedrijventerreinen. Daarnaast streeft Groningen Seaports ernaar om structureel werk 

zoveel als mogelijk ook structureel in te vullen. Dat betekent dat de inzet van externe krachten daar 

waar mogelijk wordt geminimaliseerd. 

In dit kader ontstaat een vacature voor de functie van: 

Directievoerder / toezichthouder 

(gemiddeld 36 uur/week) 

De directievoerder/toezichthouder begeleidt namens Groningen Seaports de uitvoeringscontracten 

conform de UAV en/of de UAV/GC. 

Taken als toezichthouder: 

• Je voert directie en/of houdt toezicht met UAV en Standaard RAW-systematiek; 

• Je voert directie en/of houdt toezicht op UAV/GC contracten; 

• Je bent belast met de kwaliteitscontrole op deel- en eindproducten; 

• Je controleert en legt uitvoeringskwaliteit vast; 

• Je bent aanspreekpunt voor opdrachtgever, omwonenden en derden; 

• Je bent de verbindende factor tussen projectleider en aannemer; 

• Je stelt projectverslagen en gerelateerde notities en memo’s op; 

• Je bewaakt de projectplanning. 

Taken als directievoerder: 

• Je voert de directie over grote en kleinere civieltechnische projecten; 
• Je zorgt voor een goede en vooral veilige doorstroom van het project. 

 
Vaardigheden: 

• Je hebt ervaring met projectmatig werken. 

• Je hebt kwaliteit en nauwkeurigheid hoog in het vaandel staan. 

• Je kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband. Deze functie biedt een goede mix. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt onze opdrachtgevers 
goed vertegenwoordigen. 

 
Vereisten: 

• Je hebt een afgeronde opleiding op tenminste mbo-niveau en bij voorkeur op hbo-niveau 
binnen de civiele techniek. 

• Je hebt al 5 jaar relevante werkervaring. 

• UAV-GC en RAW-systematiek zijn voor jou bekend terrein. 

• Je kunt je vinden in de stelling dat vertrouwen goed is, maar controle beter. 

• Je bent bekend met software van Microsoft Office (Word/Excel), Bakker en Spees (VISI, 
Civiel). 

 

 



Competenties: 

• Klantgericht 

• Kwaliteitsgericht 

• Integer 

• Stressbestendig 

• Gestructureerd 

• Flexibel 

• Loyaal 

• Resultaatgericht 

• Vasthoudend 
 

Ons aanbod: 

• Een boeiende en dynamische werkomgeving. 

• Een functie die is vastgesteld op functionele salarisklasse 8.  

(maandsalaris min. € 2.588,- tot max. € 4.430,- peildatum 1-7-2020). 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Informatie/sollicitatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Henk Blaauw, 

teamleider van Technology en Facility, tel. 06-21101108. 

Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Janny Stollenga, HR 

adviseur, tel. 06-22678860. 

Sollicitatie 

Heb je interesse in deze functie? Stuur je motivatie en CV dan vóór 24 mei 2021 naar: 

vacature@groningen-seaports.com 

We streven ernaar de selectiegesprekken in de weken 23 en 24 te houden. 

 

 

mailto:vacature@groningen-seaports.com

