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 Business Programma Manager  
 
 Bruggenbouwer met impact 

 
 
Standplaats:  Groningen    
 

 
1. GASUNIE 
 
Gasunie is een leidende Europese energie-infrastructuuronderneming. In Nederland en Noord- 
Duitsland beheert en onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag  
van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven  
naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt de organisatie mee aan de aanleg en het beheer van  
transportnetwerken voor warmte en CO₂. Gasunie zorgt ervoor dat dit deel van de energie- 
voorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie  
kan beschikken. Om het veranderende Gasunie bedrijfsmodel goed te kunnen blijven ondersteunen,  
zal Gasunie de stap zetten om een nieuwe versie van SAP te implementeren. 
 
Bij Gasunie werken ca. 2.000 gemotiveerde medewerkers verspreid over diverse (inter)nationale 
locaties. De organisatie wordt aangestuurd door een vierhoofdige Raad van Bestuur. Er zijn in totaal 
17 verschillende units/directies die rapporteren aan de RvB. De Nederlandse Staat is 100% 
aandeelhouder van Gasunie. 
 

Naar de website: https://gasunie.nl 
 
Plaats in de organisatie 

 
Je rapporteert aan de CFO (lid RvB). Je bent lid van de stuurgroep S/4, adviseur van deze stuurgroep 
en de RvB. Je werkt intensief samen met onder andere de IT programma manager. Je stuurt een nog 
in te richten programma team aan bestaande uit diverse Gasunie (business) collega’s, waarin 
verschillende disciplines zullen worden verzameld. Tevens ben je linking-pin voor de externe 
implementatiepartner en daarvoor eerste aanspreekpunt.  
 

https://gasunie.nl/


   
 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Als business programma manager besteed je 100% van je tijd aan het strategische, meerjarige 
programma SAP S/4HANA, een cruciaal programma dat een groot deel van de organisatie raakt. Met  
jouw uitstraling, scherpe blik en het vermogen om alle stakeholders, variërend van de werkvloer tot  
en met RvB level, op de juiste manier te betrekken zorg je voor een succesvolle implementatie van  
SAP S/4HANA binnen Gasunie.   
 
De studie en pre-design fase voor het programma zijn inmiddels onderweg, er wordt momenteel toe  
gewerkt naar de aanbestedingsfase voor de implementatie. Een prachtig moment om in te stappen  
en het programma verder vorm te geven.  
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een programma strategie, begeleiding van het 
programma en het definiëren van de mijlpalen. Je hebt een adviserende rol naar de CFO (executive 
sponsor) en bent lid van de stuurgroep. Je bent verantwoordelijk voor de stukken die naar de 
stuurgroep (en RvB/RvC) gaan en verantwoordelijk voor het alignen van de belangen van alle 
betrokkenen. Je brengt input naar en vraagt besluitvorming aan de stuurgroep en de RvB met het 
oog op het verwezenlijken van de business case en de aan het programma gestelde doelen. 
 
De functietitel zegt het al, je bent de programma manager voor de business. Je haalt uit de  
organisatie op wat speerpunten zijn in het programma en vertaalt deze naar de strategie en business  
case. Je bent in dit geval de linking-pin tussen de verschillende domeinen die dagelijks met SAP  
werken en de IT programma manager om dit project binnen IT verder uit te rollen. Je beweegt je  
hierdoor in een divers speelveld van gebruiker tot RvB en aan jou de taak deze allen mee te nemen in 
dit voor de organisatie omvangrijke en strategische programma. De implementatie van SAP S/4HANA  
heeft een enorme impact op de organisatie. S/4 raakt tal van processen waarbij continuïteit van de  
werkzaamheden  belangrijk is en vraagt daarom om een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak. Je 
haalt informatie op maar zorgt ook voor draagvlak. Je vertaalt verkregen informatie en legt te nemen 
besluiten voor aan de stuurgroep en adviseert in de te nemen stappen. Je bent koersvast en 
besluitvaardig.  
 
Voor dit programma zal een programma team worden ingericht. Je hebt een belangrijke rol in de 
vorming van dit team en geeft er leiding aan. Dit wordt het team waar je samen mee optrekt 
gedurende het programma om de juiste stappen te zetten en de implementatie tot een succes te 
maken.  
 
De implementatie van SAP S/4HANA maakt deel uit van een groter geheel; het programma Digitale 
Ambitie. Je bent verantwoordelijk voor een logische samenhang en planningsafstemming met dit 
programma, in samenwerking met de IT programma manager, Digitale Ambitie programma manager 
en de informatie managers. 



   
 

 

 

 

 

3. PROFIEL 
 

 Wo-niveau. 

 Ruime ervaring als programma manager van omvangrijke strategische programma’s. 

 Ervaring in een complexe organisatie van vergelijkbare omvang.  

 Affiniteit met IT. 

 Een generalist met een sterke kijk op processen.  

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Onafhankelijk.  

 Netwerker. 

 Stakeholdermanagement. 

 Daadkrachtig. 

 Besluitvaardig.  

 Leiderschap & charisma.  

 Helikopterview.  

 Organisatiesensitief.  

 Koersvast.  

 Zelfreflectief. 

 “Anders denkend”. 

 
5. GASUNIE BIEDT JOU 
 
Gasunie werkt hard aan de realisatie van haar Visie 2030: een onderneming voor energie- 
infrastructuur. Daarmee speelt zij een belangrijke rol in de energietransitie en zal de komende jaren 
ook doorgroeien. Als Business programma manager heb je de gelegenheid om aan de nieuwe rol en 
groei bij te dragen. Gasunie kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Afhankelijk van jouw wensen en ambitie kan worden gekozen voor een projectcontract of een vaste 
aanstelling. Gasunie heeft een organisatiebreed leiderschapsprogramma waarin ontwikkeling en 
mobiliteit binnen de organisatie worden gestimuleerd. Doorgroei vanuit deze functie behoort dan 
ook zeker tot de mogelijkheden.  
 
Gasunie stimuleert diversiteit bij het werven van collega’s en zal dit ook bij de invulling van deze 
vacature laten meewegen.  

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers vanaf 16 april met Nienke Rooda (06-291 597 97) 
senior consultant  
06-296 246 26 


