
 

 

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: 

Projectleider civiel / adviseur 

(gemiddeld 36 uur/week) 

De projectleider levert vakinhoudelijke expertise op het gebied van grond,- weg- en waterbouw en 

cultuurtechniek. Hij/zij is (mede-)verantwoordelijk voor het leiden van civieltechnische en 

cultuurtechnische projecten. 

Taken: 

• Je stelt plannen van aanpak op voor civieltechnische en cultuurtechnische projecten; 
• Je geeft functioneel leiding aan de engineering en uitvoering van één of meerdere kleine 

projecten; 
• Je verstrekt, als projectverantwoordelijke, opdrachten aan de overige units binnen de 

organisatie en aan derden; 
• Je ondersteunt projectverantwoordelijken van complexe projecten als deelprojectleider 

of projectmedewerker; 
• Je bent verantwoordelijk voor de bewaking van je projectbudgetten en -planningen; 
• Je levert vanuit vakinhoudelijke expertise een bijdrage aan projecten en adviseert 

projectleiders; 
• Je levert vanuit vakinhoudelijke expertise een bijdrage aan asset management en 

adviseert beheerders; 
• Je draagt zorg voor de benodigde vaktechnische informatie t.b.v. 

onderhandelingstrajecten; 
• Je signaleert vergunning technische knelpunten in de voorbereiding en uitvoering van 

werken en rapporteert dit aan de projectleiders of de unitmanager; 
• Je draagt zorg voor het bestek, werkomschrijvingen, tekeningen en calculaties t.b.v. 

(investerings)projecten; 
• Je verzorgt de gegevens voor geautomatiseerde systemen;  
• Je verricht civieltechnische en cultuurtechnische engineering; 
• Je voert natuur- en slibprojecten en projecten voor natuurherstel uit. 

 

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 ons als opdrachtgever 
goed vertegenwoordigen. 

• Je hebt ervaring met commerciële ontwikkeltrajecten. 

• Je hebt kennis van en/of ervaring met natuur- en slibprojecten en natuurherstel. 
  



Vereisten: 

• Een afgeronde opleiding op hbo-niveau in een technische richting, bij voorkeur op 
civieltechnisch gebied. 

• VCA-VOL. 
• Kennis op het gebied van (bouw) projectmanagement. 
• Ervaring in een soortgelijke functie. 

 

Competenties: 

• Klantgericht 

• Kwaliteitsgericht 

• Integer 

• Stressbestendig 

• Goed kunnen organiseren 

• Zeer flexibel 

• Gestructureerd 

• Innovatief 

• Resultaatgericht 

• Vasthoudend  
 

Ons aanbod: 

• Een boeiende en dynamische werkomgeving. 

• Een functie die is vastgesteld op functionele salarisklasse 9.  

(maandsalaris min. €2.865,- tot max. €4.998,- 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. 
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