
 

 

Groningen Seaports N.V. is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de 

Eemshaven en de haven van Delfzijl en van de aangrenzende industrieterreinen. Ook houdt 

Groningen Seaports zich bezig met innovatie op diverse gebieden binnen de energietransitie, zoals 

waterstof, energie en duurzaamheid. De organisatie 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: 

Werkvoorbereider civiel 

(gemiddeld 36 uur/week) 

De werkvoorbereider werkt in een projectteam of zelfstandig aan de voorbereiding van 
civieltechnische werken. Tevens levert de werkvoorbereider vakinhoudelijke expertise op het gebied 
van grond,- weg- en waterbouw en cultuurtechniek, kostenramingen en planningen. Er zijn binnen de 
afdeling mogelijkheden om daarin verder door te groeien 
 

Taken: 

• Je verzorgt de werkvoorbereiding en de kostenraming van civieltechnische werken; 

• Je verzorgt daartoe het benodigde tekenwerk in Autocad; 

• Je stelt de vraagspecificaties op voor onze prestatiegerichte aanbestedingen en 
ondersteunt en begeleidt de verdere aanbestedingsprocedure in samenwerking met de 
projectleider; 

• Je verstrekt op verzoek gegevens aan eigen collega’s, maar ook aan derden; 

• Je hebt de vrijheid om in samenwerking met het team projectleiders je voorbereidende 
en ondersteunende rol verder in te vullen. Zo kan je inspelen op de ontwikkelingen die 
op ons afkomen; 

• Je ondersteunt het team beheer op verschillende gebieden. 
 

Vaardigheden: 

• Je hebt ervaring met projectmatig werken; 

• Kennis van data gedreven werken is een plus;  

• 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 samenwerking en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan; 

• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 
 

Vereisten: 

• Een afgeronde opleiding op mbo 4-niveau, bij voorkeur civiele techniek; 

• Ervaring in werkvoorbereiding en/of vraagspecificaties voor aanbestedingen is een pre; 

• Ervaring met digitaal tekenwerk in Autocad is een pre; 



• Ervaring met de software van B&S-civiel en met VISI. 
 

Overig: 

• We zoeken iemand die het prettig vindt om in een team te werken en daar ook het beste 

tot zijn recht komt met een gemotiveerde, ondersteunende en enthousiaste houding; 

• Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Wij bieden: 

• Een functie voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;   

• Een functie voor 36 uur per week die is ingedeeld in FSK 8 (minimaal € 2.846 tot 

maximaal  

€ 4.677).  

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk keuzebudget. 

 

Interesse? 

Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden bij Marc Wegman, manager technology 

bij Groningen Seaports N.V. (m.wegman@groningen-seaports.com of 06-28 25 45 52). 

Belangstellenden kunnen dat middels een korte motivatie + cv per email kenbaar maken bij Anouk 

Schoemaker, hr-manager van Groningen Seaports (vacature@groningen-seaports.com). Bij haar kan 

ook informatie verkregen worden over de sollicitatieprocedure.  

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur. 
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