
 

 

 

 

Medewerker projectbureau 

Ben jij ambitieus en klaar voor een uitdaging als medewerker Projectbureau? Lijkt het je leuk om 

samen met collega’s te werken aan afwisselende projecten en bij te dragen aan de groei en 

ontwikkeling van ons bedrijf? Wil je kennis maken met de afvalbranche en/of automotive sector? 

Dan is dit je kans om jezelf verder te ontwikkelen binnen een inspirerende, dynamische en 

uitdagende omgeving.  

 

Dit zijn wij 

United Quality is een toonaangevend en groeiend adviesbureau in de afval- en automotive branche. We adviseren en 

ondersteunen onze klanten door heel Nederland met uiteenlopende vraagstukken in de afvalbranche en automotive sector. Van 

het uitvoeren van Europese aanbestedingen voor speciale voertuigen, materieel, containers, afvalinzameling en -verwerking,  

tot uitdagende onderzoek- en adviesopdrachten. Sinds 2020 maakt een projectbureau deel uit van ons bedrijf. Het projectbureau 

ondersteunt de adviseurs bij de uitvoering van verschillende projecten en de bedrijfsvoering. 

 

Dit ga je doen 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker projectbureau. Je krijgt een gevarieerd takenpakket, waarin je 

ondersteuning biedt aan onze adviseurs bij grote projecten en actief bijdraagt aan de ontwikkeling van ons projectbureau.  

Werkzaamheden zijn onder andere: 

➢ Ondersteuning van onze adviseurs bij de uitvoering van diverse projecten. 

Bijvoorbeeld bij het opstellen van en de inhoudelijke controle op documenten, 

publicatie van aanbestedingen en bij de algehele kwaliteitscontrole 

➢ Ontwikkeling van ons bedrijf: data analyses, opstellen en beheren model- en 

documentsjablonen en uitvoeren van benchmarks. 

➢ Uitvoeren van administratieve taken: urencontrole, beheren van debiteuren, 

cursusaanmeldingen, contracten en klanttevredenheidsonderzoeken, algemeen 

telefoonnummer, emailboxen, website, social media 

➢ Facilitaire ondersteuning 

 

Wat maakt deze functie extra interessant? 

Een baan binnen een relatief klein team betekent afwisseling en diversiteit in de 

werkzaamheden. Tevens biedt dit ook de mogelijkheid om zelf je functie verder vorm te 

geven. Natuurlijk helpt jouw directe collega op het projectbureau en je persoonlijke 

mentor binnen United Quality om jouw ontwikkeling in goede banen te leiden. De sfeer is 

informeel en zorgt ervoor dat iedereen op een prettige en open manier met elkaar 

communiceert. Het is mogelijk vanuit huis te werken of bij ons op kantoor. De werktijden 

kun je zelf bepalen, dit geheel in afstemming met je collega’s en de klanten.

 

Kun jij je herkennen in de volgende zaken? 

✓ Minimale afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur HBO  

✓ Ruime ervaring met Officeprogramma's (Word, Excel, PowerPoint) 

✓ Klantvriendelijk, resultaatgericht, nauwkeurig, snel kunnen schakelen 

✓ Zelfstandig werken alsook in teamverband 

✓ Beschikbaar tussen 24 en 32 uur per week 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij zoeken een enthousiaste collega die graag wil excelleren en bieden je daarom:  

✓ Een goed salaris (indicatie € 2.200,- bruto per maand o.b.v. 24 uur) 

✓ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsgratificatie, een uitstekende pensioenregeling, 

goede verzekeringen, een laptop en een telefoon 

✓ Mogelijkheid tot thuis werken én flexibele werktijden 

✓ Volop kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien naar adviseur, mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 

✓ Informele werksfeer met veel vrijheid én flexibiliteit en leuke, kundige collega’s 

Een willekeurige dag …… 

Vandaag start de dag met het 

opstellen van de aanbestedings- 

documenten voor een Europese 

aanbesteding voor verwerking 

van afval en grondstoffen voor 

een gemeente. Je stemt de 

documenten via MS Teams af 

met een collega. In de middag 

ondersteun je een collega bij de 

ontwikkeling van grafieken en 

staafdiagrammen in Excel ten 

behoeve van een 

duurzaamheidscan van een 

gemeentelijk wagenpark. 

Tussendoor beantwoord je de 

telefoon, ontvangen e-mails en 

plaats je een nieuwsbericht op 

onze website. Aan het einde van 

de dag heb je overleg met jouw 

collega van het projectbureau en 

spreken jullie af om de volgende 

dag na de files samen op kantoor 

te werken. 

 


