
 

 
 
 

Wil jij werken voor een innovatief bedrijf dat voorop loopt op 
het gebied van energietransitie en duurzaamheid? Dan ben je 
bij Groningen Seaports aan het juiste adres!  
 
Groningen Seaports is actief in innovatieve projecten en samenwerkingsverbanden die de 
energietransitie stimuleren en voor een duurzame haven en industrie zorgen. Dit doet zij o.a. als 
partner in NortH2 en als voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland. Groningen Seaports 
is ook de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van Delfzijl, de 
Eemshaven en de  aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete 
havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van de uitgifte en het onderhoud 
van de terreinen tot het ontwikkelen van logistieke en infrastructurele diensten en systemen 
voor de beide havengebieden.  
 
Wij zoeken een enthousiaste collega voor de functie: 
 

Programmamanager / specialist buisleidingeninfrastructuur 
 

36 uur/week 
 
 
In deze uitdagende rol heb je veel handelingsvrijheid om in te springen op de ontwikkelingen 
binnen de regio. We verwachten dat je actief op zoek gaat naar projecten waarmee de 
verschillende spelers in ons werkgebied elkaar kunnen versterken. Hiervoor initieer jij 
programma’s waarbij je de gezamenlijke belangen van alle betrokkenen op elkaar afstemt om 
uiteindelijk innovatieve buisleidingsystemen te realiseren. Jij bent de trekker van deze projecten 
vanaf de initiatie tot aan de realisatie, waarbij je zowel op relationeel, commercieel en technisch 
vlak betrokken bent.  
 
 
Wat ga je doen:  

- Het identificeren, definiëren en uitvoeren van buisleidingprojecten en -programma’s, 
zowel boven- als ondergronds. Hierin ben je niet bang om iets nieuws en innovatiefs 

voor te stellen;   
- Business development in relatie tot het ontwikkelen van nieuwe markt- en 

verdienmodellen voor buisleidingeninfrastructuur of utiliteiten; 
- Coördineren van diverse projecten en processen, waarbij je verantwoordelijk bent voor 

de afstemming tussen projecten en het bijbehorende stakeholder management;   

- Geven van opdrachten aan de projectverantwoordelijken en projectmedewerkers; 

- Deelnemen aan overleg vanuit een integrale samenwerking met de overige betrokken 

teams/medewerkers;  

- Opstellen van de businesscase en de uitwerking hiervan, tot aan de facturering;   

- Bewaken van de randvoorwaarden waarbinnen projecten door derden worden 

gerealiseerd.  



Jouw talenten:  

- Relevante afgeronde hbo-opleiding (bijv. Technische bedrijfskunde, 

Werktuigbouwkunde, Energie- en Procestechnologie), aangevuld met bijv. pipeline 

technology, VOL-VCA en een cursus projectmanagement (minimaal IPMA C of 

gelijkwaardig); 

- Ruime kennis en ervaring met industriële ontwikkelingen en processen, programma- en 

projectmanagement; 

- Ruime kennis en ervaring op het gebied van buisleidingeninfrastructuur (onder- en 

bovengronds); 

- Kennis en ervaring in het ontwikkelen en opstellen van businesscases en 

verdienmodellen;   

- Hoog veiligheidsbewustzijn en weten hoe dit in een project te implementeren;  

-  Goede commerciële en communicatieve vaardigheden;  

- Goede kennis in woord en geschrift van de Duitse en Engelse taal.  

  
Wat wij jou bieden: 

- Een boeiende en dynamische werkomgeving; 
- Veel ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden; 
- Een professionele, informele en open cultuur; 
- Veel ruimte voor eigen initiatieven; 
- Een functie met een marktconform salaris; 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Een overeenkomst voor de duur van een jaar met zicht op een overeenkomst voor 

onbepaalde duur. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hendré 
Sijbring, manager IBI&S, via 06-51261044 of Herbert Colmer (programmamanager IBI&S), via 
06-51978001. 
 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Janny 
Stollenga, HR adviseur, via 06-22678860. 

 
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 
Zie voor meer informatie over de organisatie ook onze website: www.groningen-seaports.com  
Groningen Seaports hecht grote waarde aan integriteit. Daarom vragen we bij indiensttreding 
om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
  
Sollicitatie 
Interesse in deze functie? Stuur je motivatie en CV dan vóór 20 februari 2021 naar:  
vacature@groningen-seaports.com. 

http://www.groningen-seaports.com/
mailto:vacature@groningen-seaports.com

