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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 
energievoorziening 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, SAP S/4HANA. Deze implementatie 
sluit aan bij het programma Digitale Ambitie waarin Gasunie werkt aan ontwikkeling en integratie 
van steeds meer digitaal werken binnen de gehele organisatie en ketensamenwerkingen. 
 
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. Één van de units is de Unit I, die ICT-
diensten aan heel Gasunie levert vanuit het besef dat ICT voor Gasunie van strategisch belang is. Unit 
I werkt daarom op alle niveaus nauw samen met de business units om zo passende ICT-
dienstverlening te leveren. De Nederlandse Staat is 100% aandeelhouder van Gasunie. 
 

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

Als IT Programma manager maak je onderdeel uit van de Unit I. Je stuurt het IT programma team 
(variërend van ordegrootte 10-20 medewerkers) aan waarin alle medewerkers zijn ondergebracht 
die aan dit project werken. Je rapporteert aan de CIO en bent eerste aanspreekpunt voor de Business 
programma manager voor wat betreft de ICT implementatie van SAP S/4HANA. Tevens heb je veel 
overleg met de externe implementatiepartner en SAP. 
 

https://gasunie.nl/


   
 

 

 

2.  FUNCTIE  
Als IT programma manager ben je verantwoordelijk voor de ICT gerelateerde resultaten van het 
programma rondom de implementatie van SAP S/4HANA. Je bent een doorgewinterde ICT 
programma manager met een brede kennis van omvangrijke en complexe IT implementaties. Door 
jouw helicopterview en ervaring behoudt je rust en overzicht gedurende de uitrol van de 
implementatie. Je bewaakt zowel de lange als korte termijn doelstellingen en voortgang. Een 
uitstekende samenwerking met de Business programma manager is essentieel.  
Het uiteindelijke doel is  het opleveren van de business en technologie doelen. Voordat je hier bent is 
er nog het nodige te doen in de vorming van het programma en het uitwerken van het plan voor 
inrichting en uiteindelijke implementatie. Je werkt nauw samen met de Business programma 
manager die verantwoordelijk is voor de inventarisatie vanuit de business en stakeholder-
management. Jij bent de projectleider binnen de Unit I als het gaat om dit omvangrijke programma.  
Je werkt hierin samen met het Solutions team, Architectuur en het Business Adoptie team. Je 
bewaakt de programma strategie en bent verantwoordelijk voor de project roadmap, het budget en 
kwaliteit. 
 
Dit programma is een meerjarenplan. Een groot deel van de organisatie werkt dagelijks met SAP. 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, grondige inventarisatie en daarbij passende planning. 
 
Het programma SAP S/4HANA heeft een belangrijke link met het programma Digitale Ambitie. Als 
programmamanager heb jij het overzicht van de totale IT-ambitie van de Gasunie en weet jij de juiste 
cross-overs te maken om goed op elkaar aan te sluiten, dit in goed overleg met de Business 
programma manager.  
 
3. PROFIEL 

 

 HBO/Wo niveau. 

 Ruime ervaring als project en programma manager in omvangrijke IT programma’s.  

 Ervaring met een SAP S/4 migratie is een pré.  

 Een seniore projectleider met oog voor de menselijke component.  

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Communicatief sterk. 

 Motiveren en verbinden.  

 Daadkrachtig. 

 Besluitvaardig. 

 Helikopterview.  

 Organisatiesensitief.  

 Koersvast. 

 Flexibel en oplossingsgericht.  



   
 

 

 

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 IT 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 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 
senior consultant 
06-29624626   
 
18 april t/m 1 mei: 
Nienke Rooda 
06-29159797 
 


