
 

 

Stagiair(e) 

ICT/Technische Bedrijfskunde 
 

De Seaports Academy van Groningen Seaports (GSP) heeft ruimte voor een stagiair(e)! 
 
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.  
 
Wat ga je doen? 

• Meewerken aan het verder digitaliseren van de organisatie; 

• Het uitvoeren van de file server migratie naar de Microsoft omgeving. 
 

Zowel de technische kant als de functionele kant komen in deze stage uitgebreid aan bod. Als 
stagiair(e) werk je op de afdeling Informatiemanagement en ICT.  
 

Wat neem je mee? 

• Je doet een ICT gerelateerde HBO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van ICT of 

Technische Bedrijfskunde; 

• Je bent enthousiast, creatief en communicatief vaardig; 

• Je hebt een proactieve- en zelfstandige werkhouding. 

Wij bieden jou: 

• Een interessante stage, waarbij je je ontwikkelt binnen jouw vakgebied; 

• Een stage binnen een boeiende en vooral dynamische werkomgeving; 

• Een professionele, informele en open cultuur; 

• Een ruime stagevergoeding. 

Over het bedrijf 

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. Groningen 

Seaports houdt zich ook bezig met innovatie op diverse gebieden, zoals waterstof, energie en 

duurzaamheid. 

Interesse? 

Heb je vragen over bovenstaande stagevacature? Neem dan contact op met Roos Honders 

(informatiemanager): r.honders@groningen-seaports.com. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je 

motivatie en cv naar vacature@groningen-seaports.com. 
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