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Projectassistent 

Algemene kenmerken 
De projectassistent ondersteunt de projectleiders secretarieel en organisatorisch en voert zelfstandig taken 
uit. 
 
Doel van de functie 
De projectassistent verricht ondersteunende werkzaamheden aan de projectleiders en realiseert deze 
binnen de gestelde voorwaarden. 
 
Organisatorische positie 
De projectassistent ressorteert hiërarchisch onder de manager Begeleiding en werkt in voorkomende 
gevallen samen met stagiair(e)s en/of vrijwilligers. 
 
Resultaatgebieden 
 

Resultaatgebied 1  Correspondentie en verslagen opstellen    
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Verzorgt de interne en externe correspondentie en onderhoudt de 
bijbehorende contacten in overleg met de beleidsmedewerkers  en 
projectleiders. 

 Verzorgt de verslaglegging tijdens (project)bijeenkomsten. 

Resultaat Correspondentie en verslagen opgesteld, zodanig dat deze na fiat van de 
projectleider correct en op tijd kunnen worden afgehandeld. 

 

Resultaatgebied 2 Secretariële ondersteuning projectleider 

Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Beheert en plant de agenda van projectleiders. 

 Bereidt in opdracht van de projectleider inhoudelijke stukken voor 
(zoals bijv. de subsidie-aanvraag, projectcontracten, projectrapportages, 
nieuwsbrieven etc.). 

 Verzorgt de planningsoverzichten en bewaakt de afgesproken 
planningen. 

 Draagt bij aan verantwoording en rapportage ten behoeve van 
opdrachtgevers, stelt deze in concept op. 

 Voert gegevens van onderzoeken in en zorgt voor geautomatiseerde 
verwerking ervan. 

 Verricht voorkomende archiverings- en kopieerwerkzaamheden. 

Resultaat Projectenleider secretarieel ondersteund, zodanig dat ondersteunende 
projectwerkzaamheden correct en adequaat zijn verlopen en de juiste 
gegevens beschikbaar zijn. 

 

Resultaatgebied 3 Organisatorische ondersteuning projectleider 

Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Plant en organiseert (project)bijeenkomsten en andere 
vergaderingen voor de projectleiders, bereidt deze voor en onderneemt 
aansluitend noodzakelijke acties. 

 Zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van organisatorische 
werkzaamheden rondom de selectie van bureaus en/of onderzoekers voor 
onderzoek en onderzoeksopdrachten, beheert alle informatie hieromtrent. 

 Levert organisatorische ondersteuning ten aanzien van de te 
organiseren speciale bijeenkomsten, manifestaties en congressen en 
onderneemt aansluitend noodzakelijke acties. 

Resultaat Projectleider organisatorisch ondersteund, zodanig dat ondersteunende 
projectwerkzaamheden correct en adequaat zijn verlopen. 

 
Resultaatgebied 4  Informatie verstrekken 
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Verstrekt schriftelijk en mondeling informatie aan diverse 
doelgroepen over de voortgang van activiteiten van projectleiders en 
lopende projecten. 

 Verzamelt kengetallen, legt deze vast en stelt op verzoek diverse 
overzichten op. 

 Draagt binnen de afdeling bij aan de planning en controlcyclus m.b.t. 
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Projectmanagement. 

 Beantwoordt zelfstandig inhoudelijke vragen binnen de kaders van 
projectuitvoering, zorgt voor afhandeling van vragen, geeft vragen, 
mededelingen e.d. door en ziet toe op de voortgang van de afhandeling. 

 Legt in overleg met de projectleiders c.q. de manager contacten met 
de regionale stichtingen in het kader van het onderling delen van kennis 
en good-practises. 

Resultaat Informatie is verstrekt, zodanig dat betrokkenen op tijd en volledig 
geïnformeerd zijn 

 
Profiel van de functie 
 
Kennis 

 MBO+ werk en denkniveau: 

 2 tot 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie: 

 Ervaring met het ondersteunen van onderzoek is een pre: 

 Kennis van en ervaring met Microsoft Office toepassingen. 
 
Specifieke functiekenmerken 

 In staat zijn in complexe en gevoelige verhoudingen te opereren. 

 Improvisatievermogen. 

 Flexibiliteit/aanpassingsvermogen. 

 Stressbestendigheid. 

 Verantwoordelijkheid nemen. 

 Omgevingsbewustzijn. 

 Zelfstandigheid/initiatief. 

 Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid. 

 Stressbestendigheid. 

 Klantgerichtheid. 

 Communicatieve vaardigheden. 

 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 


