
 
 
 
 
Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en 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. Ook houdt Groningen Seaports zich bezig met innovatie op diverse 
gebieden, zoals waterstof, energie en duurzaamheid. 
 
Ter versterking van het team is een vacature ontstaan voor een 
 
 

Project controller 
              
 
Groningen Seaports is bezig met verdere ontwikkeling van de organisatie en daarbij hoort 

ook een nieuwe project controller. Jouw uitdagingen zijn om diepgaande kennis en begrip te 

ontwikkelen van de commerciële en technische omgeving waarin wij opereren en de 

businessprestaties en projecten te monitoren. Daarnaast dient het management te worden 

voorzien van input en advies gericht op besluitvorming. Je fungeert als businesspartner in de 

verschillende teams waaraan je bent gekoppeld, waarbij je tevens verantwoordelijk bent 

voor het monitoren van de financiële voortgang in projecten. De project controller rapporteert 

aan de manager finance & control. 

 

Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt diverse teams binnen Groningen Seaports in het halen van hun 
doelstellingen. 

• Je hebt een belangrijke rol in het opstellen en ondersteunen van sales & business 
development teams in de ontwikkeling van business cases. 

• Je ondersteunt de projectteams in het managen van het projectportfolio binnen het 
budget, de KPI-rapportages en project forecasting. 

• Je bent verantwoordelijk voor een gedegen projectadministratie, het opstellen en 
analyseren van de projectrapportage en bewaakt de processen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en rapporteren van 
resultaten betreffende projectbudgetten (capex). 

• Je kijkt vooruit en voert bedrijfseconomische analyses uit en onderneemt actie 
richting het projectteam. 

• Je acteert als businesspartner voor diverse teams en dient als financieel 
aanspreekpunt voor alle zaken die aan project controlling zijn gerelateerd. 

 
 

 

  



Jouw talenten 
Wij zoeken een gemotiveerde collega die resultaat- en kwaliteitsgericht werkt. Daarbij 
zoeken we iemand die beschikt over:  
 

• Een afgeronde opleiding op hbo+/wo-niveau in een financiële richting 

• 3 tot 5 jaar werkervaring in een relevante functie 

• Ervaring met rapportagetools, Excel en databases 

• Ambitie om je verder te willen ontwikkelen 

• In staat zijn complexe zaken snel te doorgronden 

• Hands-on mentaliteit en zelfstandig kunnen werken 

• Communicatief sterk in Nederlands en Engels 

• Goed analytisch werk- en denkvermogen 

• Omgevingsbewustzijn 
 

 
Wat bieden wij jou? 

• 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 tijd 
 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie van project controller kan je contact 
opnemen met Bart Schaap (manager finance & control) via b.schaap@groningen-
seaports.com of 06-52654894).  
 
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.  
 
Zie voor meer informatie over de organisatie ook onze website: www.groningen-
seaports.com  
 
 
Sollicitatie 
De werving en selectie van deze vacature wordt gedaan door Hunter Select. Interesse in 
deze functie? Stuur je motivatie en cv dan naar Renée Nicolai, Hunter Select: 
r.l.nicolai@hunterselect.nl.  
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