
 

Groningen Seaports zoekt per direct een  

Communicatiespecialist (1fte/36 uur) 

De communicatiespecialist focust zich op public relations & corporate affairs en richt 

zich vanuit een actief stakeholdermanagement op het effectief vertalen van de overall 

bedrijfsstrategie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen naar relevante en 

overtuigende interne en externe communicatieprogramma's.  

Taken 
Als communicatiespecialist: 

▪ Ben je het eerste aanspreekpunt voor de pers en adviseer je de directie over 

externe en interne woordvoering 

▪ Bouw en onderhoud je een effectief en relevant netwerk met onder andere 

mediarelaties, het management en met andere stakeholders van Groningen 

Seaports 

▪ Monitor je trends en ontwikkelingen op het gebied van EU, nationaal en 

regionaal beleid en bereid je op basis hiervan gesprekken met invloedrijke 

stakeholders voor. 

Vaardigheden 
De communicatiespecialist: 

▪ Weet onderwerpen bij verschillende stakeholders te positioneren en deze 

gestructureerd te vertalen naar betekenisvolle verhaallijnen die passen bij het 

regionale en nationale publiek 

▪ Heeft organisatorisch inzicht, overtuigingskracht en weet standpunten 

inhoudelijk met feiten, argumenten en voorbeelden te onderbouwen 

▪ Is in staat om op basis van beschikbare informatie zelfstandig prioriteiten te 

stellen en kan onder druk met strakke deadlines werken 

▪ Draagt de journalistiek een warm hart toe 

▪ Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal 

in woord en geschrift. 

Werkhouding 
Van de communicatiespecialist wordt verwacht een: 

▪ Proactieve, betrokken en ondernemende werkhouding 

▪ Stressbestendige en een positieve instelling 

▪ Professionele, klantvriendelijke, representatieve houding 

▪ Bijdetijdse instelling met een goed gevoel voor verhoudingen 

▪ Maximale flexibiliteit ten aanzien van werktijden, inclusief de bereidheid om 

ook in avonduren en weekenden te werken.  



Vereisten 
De communicatiespecialist: 

▪ Beschikt over een HBO-werk- en denkniveau en heeft een op de functie 

gerichte afgeronde opleiding 

▪ Heeft ruime relevante werkervaring op het gebied van PR & corporate affairs 

in een bij voorkeur internationale omgeving 

▪ Weet zich snel in te werken in complexe onderwerpen 

▪ Heeft een soepele persoonlijkheid en vindt het prettig om in een hecht team 

met jonge mensen te werken 

▪ Heeft affiniteit met het werken voor havens in een industriële omgeving 

▪ Beschikt bij voorkeur over een relevant journalistiek netwerk 

▪ Is doortastend en heeft politieke voelsprieten. 

Aanbod 
Groningen Seaports biedt: 

▪ Een zeer boeiende en vooral dynamische werkomgeving 

▪ Een staffunctie die rechtstreeks onder de CEO valt die nauw samen werkt met 

de teamleden van sales en marketing 

▪ Een fulltime functie die is ingeschaald op een marktconform salaris 

▪ Het gaat om een structurele vacature die eerst met een tijdelijk 

dienstverband wordt aangeboden. 

Informatie  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

Marjolein Zwerver, teammanager Sales & Sales Support bij Groningen Seaports 

(mj.zwerver@groningen-seaports.com of 06-51416977). Voor informatie over de 

sollicitatieprocedure en het bijbehorende assessment, zoek je contact met Janny 

Stollenga, HR manager (j.stollenga@groningen-seaports.com of 06-22678860).  

 

Sollicitatie 
Ben je geïnteresseerd in deze energieke functie, stuur je reactie dan vóór 3 juni 2019 

naar vacature@groningen-seaports.com. 
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