
 
Ben jij onze nieuwe Junior medewerker 

projectondersteuning? 

De functie: 

Als JR Medewerker Projectondersteuning kom je terecht in een zeer wisselende werkomgeving. Je 
bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Projectleiders. Je verwerkt en analyseert data 
m.b.t. de projectbewaking, projectevaluatie, faalkostenanalyse, kwaliteitsbewaking, financiële 
bewaking, projectregistratie en projectveiligheid. Je hebt een spilfunctie en communiceert daardoor 
met zowel onze projectleiders als met externe contacten en medewerkers van de werkvloer en 
kantoor. Bij de vastlegging en afhandeling van de financiële en administratieve kant van de projecten 
zorg je ervoor dat de wet- en/of regelgeving, kaders en richtlijnen, afspraken en procedures worden 
gevolgd. Je richt je op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waar het gaat om technieken en 
werkmethodes.   

Waar ga jij voor: 
Jij bent een kei in het overzien van werkzaamheden en plannen is jou op het lijf geschreven. Je bent 
een proactieve, ondernemende, en leergierige teamplayer die beschikt over uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden en je beschikt over een dienstverlenende houding met gevoel voor 
(interne) verhoudingen. Je streeft naar perfectie en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

Wat vragen wij: 

 Je werkt accuraat, zelfstandig en gestructureerd; 

 Je hebt ervaring met projectadministratie, voortgang bewaking en budgettering; 

 Je bezit over uitstekende communicatieve kwalificaties in woord en geschrift en ervaring met  
software programma’s zoals Excel, Outlook, Word en evt. Gilde. 

 Je kunt goed zelfstandig werken en bent een echte teamplayer Je neemt initiatief, toont 
enthousiasme en hebt enige ervaring met administratieve ondersteuning 

Jij bevindt je midden in het speelveld van diverse projecten, organisaties en medewerkers en weet 
hierin het overzicht te behouden en structuur aan te brengen waar nodig. Denk jij niet in problemen 
maar in kansen en mogelijkheden en kan jij daarbij belangen verbinden en afwegen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

Vacature details: 
Locatie: Den Helder 
Type: 37,5 uur (fulltime) 
Niveau: HBO diploma (denk hierbij aan bijvoorbeeld Technische bedrijfskunde of een Bouwopleiding) 
Bruto salaris: 3300 – 4500 euro per 4 weken.(functieschaal 5) 

 Na 1 jaarcontract een vaste baan 

 Volgen van opleidingen  

 Arbeidsvoorwaarden volgens CAO 

 Reiskostenvergoeding 

 Vrijheid qua indeling van je functie, een informele sfeer en een leuk team  

 Voor een goede balans tussen werk en privé bieden wij 32 vakantiedagen 

Wanneer je enthousiast bent geworden over deze functie en je herkent jezelf in bovenstaand profiel, 
mail dan uiterlijk voor 31 augustus 2020 je CV en motivatie naar pwiering@hvsw.nl. Mocht je vragen 
hebben en aanvullende info willen dan kun je bellen naar P. Wiering: 06-51187518. 
 
 

mailto:pwiering@hvsw.nl


Wie zijn wij:  
Helder Vastgoed Schilderwerken is opgericht in 2002 en verzorgt schilderwerk, beglazing en gevelonderhoud aan vastgoed. De 
B.V. is een dochter van de houdermaatschappij Helder Vastgoed B.V. Eigenaar is Woningstichting Den Helder.  
Ons werkgebied bevind zich vooral in de Noordkop (van Noord-Holland). Wij zijn een betrouwbare partner in het onderhouden 
en verduurzamen van vastgoed en hebben veel kennis en ervaring met vastgoedonderhoud. Onze medewerkers zijn 
resultaatgericht. Kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid is de DNA van onze organisatie en teamwork staat bij ons voorop. Door 
middel van een resultaatgerichte aanpak proberen wij een langdurige relatie met opdrachtgevers op te bouwen. De kennis en 
ervaring opgedaan bij de Woningstichting Den Helder brengen wij ook bij andere opdrachtgevers in praktijk. De 
werkzaamheden voeren we uit met gemotiveerde en competentiegerichte medewerkers. Voor ons kantoor in Den Helder zijn wij 
met spoed op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van: JR-functie van Medewerker Projectondersteuning. 

- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en ongewenste e-mails 
zullen wij ook niet in behandeling nemen - 

 


