Groningen Seaports NV is een zgn. overheids-NV (in 2013 verzelfstandigd), die een zeer brede en
dynamische rol en taak vervult in de havens van Delfzijl en de Eemshaven. We dragen bij aan de
economische ontwikkeling, werkgelegenheid en duurzaamheid in ons beheersgebied. Daarnaast hebben
we als havenbedrijf de taak zorg te dragen voor vlotte en veilige scheepvaart. De laatste jaren
ontwikkelt Groningen Seaports zich van een “grondbedrijf” tot een bedrijf dat ook actief deelneemt in
projecten in het kader van de energietransitie en utiliteiten aanlegt voor haar klanten om zodoende de
duurzame keten te versterken. Ook zijn we actief betrokken bij verschillende
samenwerkingsverbanden.
Onze missie is duurzame groene groei en er liggen grote kansen en uitdagingen te wachten. De
organisatie groeit hierin mee. We willen ons team juridische zaken daarom uitbreiden met een

Bedrijfsjurist (1,0 fte)
Je functie:
Als bedrijfsjurist bij Groningen Seaports heb je een brede juridische functie in een dynamische
organisatie met zeer gemotiveerde en betrokken collega's.
In je werk krijg je te maken met verschillende rechtsgebieden. De focus van je werkzaamheden ligt in
het goederenrecht (erfpacht, koop/verkoop, opstal en huur van terreinen), het verbintenissenrecht en
het rechtspersonenrecht. Voor een goede uitoefening van de functie is het essentieel dat je ook
affiniteit hebt met het publiekrecht.
Je vertegenwoordigt en/of begeleidt Groningen Seaports in onderhandelingen en in juridische
procedures. Je informeert en adviseert directie en de verschillende afdelingen binnen Groningen
Seaports gevraagd en ongevraagd over (de gevolgen van) wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
Je profiel:
- een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht;
- minimaal vijf jaar relevante werkervaring, opgedaan als advocaat of bedrijfsjurist in de commerciële
sector/zakelijke dienstverlening;
- een gedegen kennis van het goederenrecht en het ondernemingsrecht in brede zin;
- ervaring met het voeren van onderhandelingen;
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;

- een stevige persoonlijkheid met gevoel voor humor en goede sociale vaardigheden;
- positief ingesteld, proactief en resultaatgericht en je functioneert goed in een team;
- goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden:
- een uitdagende en afwisselende functie binnen een unieke organisatie met een plezierige werksfeer;
- een goede balans tussen werk en privé;
- een functie voor (in eerste instantie) de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
- de functie is voor 36 uur per week en is vastgesteld op functionele salarisklasse 11 (minimaal € 3.679
en maximaal € 6.528 bruto per maand);
- uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Meer informatie over de functie kun je krijgen bij Rob van Essen, bedrijfsjurist (06-31651987).
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Janny Stollenga, HR-adviseur (0622678860).
Je kunt je sollicitatie (korte motivatie met CV) per mail kenbaar maken via vacature@groningenseaports.com. De sluitingsdatum is 22 augustus 2021.

