
 

VACATURE PROJECT ASSISTENT ZUIDWESTSAMEN WERKT  
 
Gemiddeld 8 uur per week 
 
 
Ben jij op zoek naar (nog) meer verdieping en/of groei in je werk? Of kijk je uit naar een volgende stap 
in jouw loopbaan? Dan is deze inspirerende plek zeker iets voor jou! 
 
Zuidwestsamen Werkt maakt werk van talent! 
Doel van Zuidwestsamen Werkt is ervoor te zorgen dat talenten van medewerkers optimaal benut 
worden en er voor de corporaties de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn. 
Want één ding is zeker: woningcorporaties blijven veranderen! 
Zuidwestsamen Werkt is een samenwerkingsverband tussen de corporaties Zeeuwland, Beveland 
wonen, Woongoed Middelburg, Clavis, Oost West Wonen, Woningstichting Hulst, 
Woningbouwvereniging Arnemuiden en l’escaut woonservice.  
 
Project assistent 
De richting van Zuidwestsamen Werkt (ZWSW) wordt in grote lijnen door de werkgroep ZWSW 
bepaald. In een HR-overleg en projectgroepen wordt met HR-verantwoordelijken uit de corporaties 
inhoudelijk vormgegeven aan de activiteiten van Zuidwestsamen Werkt. Rianne Beerkens is voor 
Zuidwestsamen Werkt de projectleider en stuurt aan op het behalen van gestelde doelen, kwaliteit, 
organisatie en kosten.  
Ter ondersteuning van Zuidwestsamen Werkt zoeken wij een project assistent voor 8 uur per week. 
De project assistent is het eerste aanspreekpunt binnen Zuidwestsamen Werkt. Je bent op de hoogte 
van de lopende zaken, zodat je de juiste prioriteiten kunt stellen en proactief kunt ondersteunen. Je 
organiseert samen met HR-collega’s uit de corporaties activiteiten (locaties, contracteren 
dienstverleners, draaiboeken, catering etc.), verwerkt inschrijvingen, zorgt voor een actuele website, 
beantwoordt vragen van medewerkers, notuleert en maakt agenda’s voor overleggen, maakt 
nieuwsbrieven et cetera.  
 
Wie ben jij? 
Je bent in staat om daadkrachtig op te treden, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en gegevens. Je bent zelfstandig, proactief, een 
aanpakker, flexibel, accuraat en zowel klant- als kwaliteitsgericht. Je toont leervermogen en hebt 
ruime ervaring met diverse computerprogramma’s (Word, Excel, Powerpoint). Ervaring met 
websitebeheer en communicatie is een pre. Je combineert zakelijke ondersteuning met collegialiteit. 
We verwachten een mbo+ werk- en denkniveau.  
 
In praktijk 
Je blijft in dienst bij je huidige werkgever, werkt vanuit je eigen werkplek (tenzij je bij overleg aansluit) 
en wordt ingezet voor Zuidwestsamen Werkt. Gemiddeld gaat dit om 8 uur per week. Dat kan wat 
fluctueren met pieken en dalen. Er is financiering voor 8 uur per week in schaal G zolang het 
samenwerkingsverband duurt. Voorlopig gaan we nog lekker door! 
 
Aanmelden of meer informatie 
Nieuwsgierig? Je kunt tot uiterlijk 6 september 2021 solliciteren bij Rianne Beerkens: 
rianne.beerkens@evz.nl. Ook voor meer informatie of het (per mail) opvragen van het jaarplan van 
Zuidwestsamen Werkt kun je bij haar terecht. Je kunt haar bellen op 06 – 409 777 29.  
 


