
VACATURE 

Ben jij een HBO’er of WO’er en wil je de komende jaren een brede ervaring opdoen in de chemie, 
energie en haven- en logistieke sector in Groningen, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren 
op deze vacature. 
 
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) is een vereniging van meer dan 100 bedrijven. De leden 

van SBE staan samen voor een goed ondernemingsklimaat: ruimte om te ondernemen voor 

bestendige economische ontwikkeling in een sterke Eemsdelta. Harmonie met de omgeving is daarbij 

altijd het streven, goed "noaberschap" het uitgangspunt.  

SBE behartigt de belangen van haar leden en organiseert diverse werkgroepen en besturen waarin 

directeuren en specialisten elkaar ontmoeten, expertise delen en samen werken. Daarnaast 

organiseert SBE diverse projecten met de vele stakeholders. 

Dit betreft een junior-functie.  

 

Projectmanager (m/v) 

 

ons de komende jaren helpt om SBE verder te ontwikkelen. 

 

Functie-inhoud 

De projectmanager maakt deel uit van het SBE-team dat nu bestaat uit Frans Alting (Directeur), Frans 

Musters (Voorzitter) en Laura de Reus (Secretariaat). 

De nieuwe collega ondersteunt de directeur en krijgt een centrale rol in de interne organisatie van 

SBE. 

Hij of zij is naar de leden toe één van de gezichten van SBE. De werkzaamheden zijn divers en bestaan 
onder andere uit: 

• Samen met leden verder inhoud geven aan de onderwerpen Veiligheid, HRM, Milieu, 

Maintenance & Projecten. 

• Coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van PR & Communicatie (social 

media, website, nieuwsbrieven) 

• Samen met deskundigen en stakeholders ondersteuning bieden aan nieuwe 

ontwikkelprojecten  

• Organiseren van bijeenkomsten met ondersteuning van SBE-collega’s 

• Onderhouden van contacten met de leden met als doel de inhoud van activiteiten aan te 

laten sluiten bij de behoeften. 

• Leiden van of deelnemen aan externe projecten met onderwijs en overheid. 

  



Wij vragen een projectmanager die 

• gemakkelijk contacten legt en onderhoudt, mensen aan zich weet te binden en te activeren. 

• goed gevoel heeft voor communicatie en daarvoor digitale tools kan gebruiken 

• affiniteit heeft met de sectoren industrie, energie en haven en logistiek 

• brede interesse heeft en graag wil leren 

• zelfstandig kan werken en weet wanneer een collega ingeschakeld moet worden 

• in het bezit is van een rijbewijs B en een auto 

 

Wij bieden 

Een interessante, zelfstandige en afwisselende functie (0,8 – 1,0 fte) die jou de gelegenheid biedt om 
de komende jaren bij veel bedrijven in de keuken te kijken en zicht te krijgen op de thema’s die in de 
regionale economie spelen. De functie biedt ruimte voor eigen initiatief en veel mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen.  
 
Na een proefperiode bieden we een vervolgcontract voor een langere periode. De 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. De ingangsdatum zal in onderling overleg vastgesteld 
worden, maar het liefst voor 1 september. 
 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frans Alting (frans.alting@sb-

eemsdelta.nl, 0596 634030). Meer informatie over SBE vind je op www.sb-eemsdelta.nl. 

De schriftelijke sollicitatie met CV kun je tot 26 juli sturen naar info@sb-eemsdelta.nl.  

SBE is gevestigd in het Eemsmondgebouw in Farmsum (Delfzijl, nabij NS Station). 
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