
Managementassistent Projectmanagementbureau (PMB)  
Voor 36 – 40 uur per week 
 
Wie zijn wij? 
Wij, het Projectmanagementbureau (PMB), werken aan de (fysieke) stedelijke ontwikkeling van 
Rotterdam. Wij zijn actief in de diverse gebiedsontwikkelingen, betrokken bij vastgoedprojecten, 
trekken infrastructurele projecten en organiseren buitenruimteprojecten. Bij al deze zaken is de 
Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) onze leidraad. Dit doen wij natuurlijk niet 
alleen. Binnen de afdeling PMB vindt je de projectmanagers, secretarissen, projectplanners en 
projectassistenten die aan de projecten werken. Het MT van onze afdeling bestaat uit een 
afdelingshoofd en vijf teammanagers. Het management wordt ondersteund door het 
managementsecretariaat. 
 
Wat breng jij mee? 
Je hebt minimaal een MBO+ werk- en denkniveau, aangevuld met een secretariële opleiding en ruime 
secretariële werkervaring. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk. Je bent 
accuraat, flexibel en werkt zelfstandig, maar ook graag in teamverband. Werkervaring binnen de 
overheid of een projectomgeving, kennis hebben van HR en kennis van systemen zoals Oracle, 
Planon en/of Corsa, is zeker een pré.  
 
Het managementteam kent een dynamische werkwijze; strak kunnen plannen en daarbinnen snel 
kunnen schakelen is een must. Je bent verantwoordelijk voor de agenda van één of twee MT-leden, 
agendabeheer is dan ook een belangrijk onderdeel van je functie. Je bent ook aanspreekpunt voor het 
hele managementteam en de afdeling. We verwachten van jou dat jij je communicatiestijl weet af te 
stemmen op de doelgroep en hierbij de belangen van het managementteam en de zakelijke relatie 
weet te behartigen. 
  
Ieder lid van het managementteam heeft een portefeuille waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Binnen 
deze portefeuille heb jij een ondersteunende rol. Tegelijkertijd ben jij de oren en ogen van het 
managementteam op de afdeling en binnen de organisatie. Je staat sterk in je schoenen en durft het 
managementteam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Samenwerken is een werkwoord; wij 
verwachten van jou dat je in staat bent om samen te werken met het managementteam en je collega ’s 
van het secretariaat. Kortom, je bent een echte teamplayer. Transparantie is hierbij belangrijk; je zegt 
wat je doet, je doet wat je zegt en je laat zien dat je doet wat je zegt. 
 


