
 

 

Groningen Seaports 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. 
 

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 maakt tekeningen; 

• 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 af komen; 

• Je ondersteunt het team beheer op verschillende gebieden. 
 

Vaardigheden: 

• Je hebt ervaring met projectmatig werken. 

• 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. 
 

Vereisten: 

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

• Ervaring in werkvoorbereiding en/of vraagspecificaties voor aanbestedingen is een pré. 

• Ervaring met digitaal tekenwerk in Autocad is een pré. 

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

  



Competenties: 

• Klantgericht 

• Kwaliteitsgericht 

• Integer 

• Stressbestendig 

• Flexibel 

• Gestructureerd 

• Nauwkeurig 

• Loyaal 

• Resultaatgerichtheid 

• Vasthoudend 
 
 

Ons aanbod: 
 

• Een boeiende en dynamische werkomgeving. 

• Een functie die is vastgesteld op functionele salarisklasse 8.  
(maandsalaris min. €2.588,- tot max. €4.430,- peildatum 1-7-2020). 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Informatie/sollicitatie 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Henk Blaauw, 
teamleider van Technology en Facility, tel. 06-21101108. 
 
Voor nadere informatie over de procedure kun je contact opnemen met Janny Stollenga, HR 
adviseur, tel. 06-22678860. 
 
Sollicitatie 
Heb je interesse in deze functie? Stuur je motivatie en CV dan vóór 24 mei 2021 naar: 
vacature@groningen-seaports.com 
 

We streven ernaar de selectiegesprekken in de weken 23 en 24 te houden. 
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