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Digitale transformatie 
 
Groningen Seaports (GSP) is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en 
aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan 
haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het 
onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. 
 
GSP is bezig om de interne organisatie digitaal te transformeren. Deze digitale transitie zorgt voor 
fundamentele veranderingen in de organisatie. 
 
Digitale transformatie betekent voor GSP de implementatie van moderne digitale technologieën in 
de (primaire) bedrijfsprocessen. Anderzijds gaat het om de adoptie van de nieuwe manier van 
werken in de organisatie. Digitale transformatie heeft grote invloed op de customer journey, de 
samenwerking intern en extern, de bedrijfsprocessen en het onderscheidende vermogen van GSP. 

 
De komende periode blijven we hybride werken, waarin het werken in de cloud voor GSP kansen 
biedt om op een efficiënte en coöperatieve manier zowel thuis als op kantoor te werken. Vanuit één 
omgeving alle data kunnen benaderen in de cloud.  
 
In deze stage-opdracht werk je mee aan: 

- het volledig digitaliseren van de organisatie; 
- de adoptie in de organisatie met het werken in het Document Management Systeem (DMS) 

in de Microsoft omgeving; 
- uitvoeren van het informatiebeveiligingsonderzoek over het toepassen van 

vertrouwelijkheidslabels binnen de Microsoft omgeving. 
 
Zowel de technische kant als de functionele kant komen in deze stage uitgebreid aan bod. Als 
stagiaire werk je op de afdeling Informatiemanagement en ICT. 

 
Wij zijn op zoek naar een meewerk stagiair, bij voorkeur HBO-ICT, richting Business IT & 
Management. 
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Groningen Seaports (GSP) is de interne organisatie digitaal aan het transformeren. Deze digitale 

transitie zorgt voor fundamentele veranderingen in de organisatie.

Digitale transformatie betekent voor GSP de implementatie van moderne digitale technologie in de 

(primaire) bedrijfsprocessen. Anderzijds gaat het om de adoptie van de nieuwe manier van werken. 

Wil jij jouw meeloopstage uitvoeren bij een dynamisch en sterk maatschappelijk betrokken bedrijf in 

het Noorden van Nederland? 

Ben je een pragmatische doorzetter en verbinder? 

Pak dan nu je kans!

WAT NEEM JE MEE WIJ BIEDEN JOU

TAAKVERDELING

FACTS & FIGURES
Groningen Seaports is een toonaangevend bedrijf in Noord-Nederland dat de industriële ontwikkeling rondom 

de havens van Delfzijl en de Eemshaven stimuleert en faciliteert. Onze activiteiten zijn gericht op het versterken 

van het investeringsklimaat en het ontwikkelen van regionale werkgelegenheid. Groningen Seaports streeft er 

naar om zich als productleader te ontwikkelen die staat voor een duurzaam industrieel havengebied.

Een interessante stage waarbij je 

samenwerkt in het team 

informatiemanagement en ICT

Een zeer boeiende en vooral 

dynamische werkomgeving

Vrijheid en ruimte voor inbreng van 

eigen initiatieven 

Een professionele, informele en 

open cultuur

Zeer aantrekkelijke stagevergoeding

Enthousiasme en communicatief vaardig

Dienstverlenende instelling

Een pro-actieve en betrokken werkhouding

Gedreven, analytische en sociale netwerker

HBO-ICT e/o HBO-studie mét ICT-affiniteit
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