
 
 
 
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. 
 
In verband met het vertrek van een medewerker en ter versterking van het team is er een 
vacature ontstaan voor een  
 

    Business controller 
             36 uur/week 
 
Groningen Seaports is bezig met verdere ontwikkeling van de organisatie en daarbij hoort 

ook een nieuwe business controller. Jouw uitdaging als business controller is om 

diepgaande kennis en begrip te ontwikkelen van de commerciële en technische omgeving 

waarin wij opereren. Je monitort de business prestaties, voorziet het management van input 

en advies gericht op besluitvorming. Ook heb je je rol als business partner voor de 

verschillende teams waaraan je bent gekoppeld. De business controller rapporteert 

rechtstreeks aan de CFO. 

 

Wat zijn jouw taken: 

• Ondersteunen van sales en technology teams in het halen van hun doelstellingen; 

• Vertalen van strategische doelstellingen naar meetbare KPI’s; 

• Ondersteunen van sales teams in de ontwikkeling van business cases; 

• Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en opstellen van strategische scenario-
analyses; 

• Verbinden van diverse disciplines om gezamenlijk verbeteracties te initiëren en 
controle te houden over de uitvoering; 

• Monitoren van en rapporteren over technische projecten; 

• Acteren als business partner voor diverse teams en dienen als (financieel) 
aanspreekpunt voor alle zaken die aan business controlling zijn gerelateerd; 

• Onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders. 
 

Functie-eisen: 

• Een afgeronde opleiding op hbo+/wo- niveau richting bedrijfseconomie of 
bedrijfskunde; 

• 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; 

• Goede analytische vaardigheden; 

• Omgevingsbewustzijn.  
 

Wat wij jou bieden: 
• 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 duur. 
 
Informatie  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kun je 
contact opnemen Harold Sanders, CFO van Groningen Seaports, via 
H.Sanders@groningen-seaports.com of tel. +31 (0)596 640 459. 

 
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 
Zie voor meer informatie over de organisatie ook onze website: www.groningen-
seaports.com  
Groningen Seaports hecht grote waarde aan integriteit. Daarom vragen we bij 
indiensttreding om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
  

Sollicitatie 
Interesse in deze functie? Stuur je motivatie en CV dan voor 14 maart 2020 naar:  
vacature@groningen-seaports.com. 
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