
 

 

 

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: 

Senior Projectleider  

(gemiddeld 36 uur/week) 

De projectleider levert vakinhoudelijke expertise op het gebied van weg- en waterbouw en civiele 
techniek. Je bent (mede-) verantwoordelijk voor het leiden van infrastructuur projecten. 
 

Taken: 

• Je leidt zowel kleine als grote complexe waterbouw en civiele investeringsprojecten Het 
proces ervan valt onder jouw supervisie.  

• Je geeft functioneel leiding aan de engineering en uitvoering van één of meerdere 
projecten. Je reviewt op regelmatige basis de projectparameters met het projectteam 
en koppelt tussentijds terug naar de opdrachtgever. 

• Je verstrekt, als projectverantwoordelijke, opdrachten aan de overige units binnen de 
organisatie en aan derden. Je neemt veiligheid mee als onderdeel van het projectplan en 
zorgt ervoor dat volgens wetgeving, Groningen Seaports standaarden en richtlijnen 
gewerkt en opgeleverd wordt. 

• Je bent verantwoordelijk voor de bewaking van projectbudgetten en -planningen. Je 
draagt zorg voor (financiële) rapportages en je bent staat om eventuele afwijkingen 
daadkrachtig op te lossen. 

• Het gelijktijdig managen van meerdere projecten in de verschillende fases van het 
proces maakt jouw baan afwisselend en dynamisch. Je weet prioriteiten te stellen het 
projectteam te motiveren en de voortgang processen goed te bewaken. 

• Je levert vanuit vakinhoudelijke expertise een bijdrage aan (asset managers) projecten 
en adviseert beheerders en collega’s; 

 

 
Dit breng jij mee: 

• Een afgeronde hbo opleiding bij voorkeur in een (civiel)technische richting met 
relevante werkervaring op het gebied van  (bouw) projectmanagement. 

• Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om anderen te betrekken bij de 
ingezette koers en dit weet vast te houden waarbij resultaatgerichtheid een sterke 
eigenschap is.  

• Je bent klantgericht en hebt ervaring in onderhandelingsprocessen. 
 

  



Ons aanbod: 

• Een boeiende en dynamische werkomgeving. 

• Een functie die is vastgesteld op functionele salarisklasse 10. 

(maandsalaris min. € 3.259,- tot max. € 5.859,- peildatum 1-7-2022). 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie/sollicitatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met M. Wegman, 

manager Technology (m.wegman@groningen-seaports.com tel. 06-28254552) 

Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Karel Oldenburger, HR 

manager, tel. 06-51295104 

Sollicitatie 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie vóór 31 maart 2023  naar:  

vacature@groningen-seaports.com 
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