
 
 
Help ons mee de groenste provincie van Nederland te worden. Vol ambitie en energie zijn we al hard 

op weg. Als nieuw lid van de RvC zit jij op de voorste rij van de transitie. 

De organisatie 

Wij zijn Groningen Seaports, aangenaam. We exploiteren, ontwikkelen en beheren de havens van 

Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Met ruim honderd medewerkers 

zetten we ons elke dag vol passie in voor onze klanten. We bieden logistieke en infrastructurele 

diensten en houden ons bezig met de uitgifte en het onderhoud van haventerreinen.  

Dat doen we niet zomaar. We zijn ons continu bewust van het belang van duurzaamheid en 

vergroening en participeren in initiatieven die de moeite waard zijn. We worden warm van innovaties 

en nieuwe ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van waterstof, groene chemie, energie en 

circulariteit. Dat maakt ons anders, dat maakt ons een belangrijke speler in de groene ambities van 

Noord-Nederland.  

Groningen Seaports is een overheids-NV, waarin financieel en maatschappelijk rendement hand in 

hand gaan. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland zijn de 

deelnemers. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de onderneming, en 

adviseert de directie. Allemaal met de blik op groei en met het vergroeningsdoel in het achterhoofd.     

Lid Raad van Commissarissen (Toezichthouder) 
Wie zoeken we? 

Omdat de zittingstermijn van één van onze vijf leden is verstreken, zoeken we een nieuwe 

commissaris. We zoeken iemand met ruime financiële kennis en een achtergrond als ondernemer. 

Ervaring als bestuurder van een onderneming, kennis van medezeggenschap en gevoel voor 

organisatieontwikkeling zien we als pluspunten. Een ondernemende geest en een sterke wil om 

vooruit te gaan zijn absolute voorwaarden. Uiteraard moet het nieuwe lid affiniteit hebben met het 

havenwezen en het aangaan van de duurzame uitdagingen waar we voor staan.        

Algemeen profiel 
 
Het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de volgende deskundigheden en 
kwaliteiten: 

• Een zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid bij voorkeur op basis van ervaring met 
eindverantwoordelijkheid in een commerciële organisatie 

• Bestuurlijke ervaring, een sterke persoonlijkheid en een verbindende opstelling 

• Visie en ervaring in het invulling geven aan de publieke en maatschappelijke taak van 
Groningen Seaports’ regionale economische structuurversterking 

• Ruime ervaring, als eindverantwoordelijke op strategisch niveau, op het brede terrein van de 
(financiële & ICT) bedrijfsvoering  

• Expertise van de (duurzame) energietransitie en kennis van de internationale energiemarkt 
• De kunde om goede afwegingen te maken tussen de publieke en private belangen die de 

onderneming heeft te dienen. 
• Het hebben van een internationaal netwerk 

 



 
 
Over de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het bestuur van de 

onderneming en staat de directie van Groningen Seaports met advies terzijde. De Raad fungeert als 

werkgever voor de directie en verleent goedkeuring aan jaarstukken, strategische plannen en andere 

statutair vastgelegde onderwerpen. De Raad van Commissarissen draagt daarbij zorg voor de borging 

van de maatschappelijke taak en positie van Groningen Seaports. 

Wat bieden we?  
 
Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met de 
mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de RvC ontvangen een vergoeding op basis 
van de WNT-norm. 
 

Selectieproces 

 

Na de sluitingsdatum wordt een shortlist opgesteld van maximaal drie kandidaten. Er volgen 

gesprekken met de Raad van Commissarissen. De beoogde kandidaat wordt door de Raad van 

Commissarissen voorgedragen voor benoeming door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, 

na advies van de ondernemingsraad en de directie.  

 

Meer informatie   
 
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer F. Keurentjes (voorzitter RvC), via 

f.keurentjes@groningen-seaports.com of 06-55154886.   
 

Sollicitatie  
 

Interesse in deze functie? Stuur uw motivatie en cv dan naar: vacature@groningen-seaports.com.  
 

Sluitingsdatum van deze vacatures is 30 maart 2023  
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