
    
 

Assistent Interne Projectleider 
                (Fulltime, 40 uur per week) 

 
           Dé functie met doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie! 

 

 
 

 

 
 
    

 
 
 
 
De organisatie 
SPA Groep werkt voor organisaties die zich bezighouden met het beheer van de openbare ruimte 
en/of met de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen. Wij zien het als onze missie om 
onze relaties en klanten te helpen bij het verduurzamen van hun dienstverlening en het ontwikkelen 
van hun mensen. Dat doen wij al meer dan 20 jaar met onderzoek, advies, onderwijs, training, 
coaching en implementatie.  

 
Bij ons werk je samen met gedreven en talentvolle mensen die je inspireren om op verschillende 
terreinen je eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Samen met je collega’s werk je aan het 
realiseren van onze doelen en die van onze klanten. Het dynamische en gezellige team bestaat uit 
25 deskundige interne projectleiders, opleidingscoördinatoren, docenten, adviseurs en coaches die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.  
 
De sfeer bij ons is informeel en collegiaal. Iedereen draagt actief zijn of haar steentje bij aan het 
gezamenlijke resultaat. Door de verschillende activiteiten buiten het werk om (zoals congressen, 
korte trips, het jaarlijkse bedrijfsevenement en ‘SPAruns’) leer je jouw nieuwe collega’s en 
businesspartners snel kennen.  
 
De functie 
Als Assistent Interne Projectleider ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en afronding van 
alle opleidingen en cursussen. Je zorgt daarbij voor het cursusmateriaal, de administratie, de 
certificaten, cursistenpassen en de opleidings- en cursusoverzichten voor onze klanten. Daarnaast 
verricht je ondersteunende werkzaamheden voor de interne projectleiders en het 
management. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het office management en voor het inkoop- en 
voorraadbeheer. 

 
Onze Assistent Interne Projectleider heeft: 

• Een afgeronde HBO opleiding.  
• Een servicegerichte, efficiënte en praktische instelling. 
• Overtuiging in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. 
• Een service- en klantgerichte werkwijze. 
• Ambitie om door te willen groeien naar de functie van Interne Projectleider. 

 
Jij bent: 

• Proactief, doortastend en je kunt meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. 
• Creatief en oplossingsgericht en daardoor in staat te anticiperen op onverwachte 

gebeurtenissen. 
• Energiek, enthousiast en leergierig. 
• Een fijne collega om mee samen te werken! 

 
Wat bieden we jou? 

• Een veelzijdige functie voor 40 uur per week, met veel zelfstandigheid en een maandelijks 
 beloning van € 2.000 - € 2.500,-. 

• Vakantietoeslag van 8% en 25 vakantiedagen (pro rata fulltime en op jaarbasis). 
• Werken in de boeiende en snel ontwikkelende sector 'grondstoffen energie en omgeving'. 
• Persoonlijke groei en ontwikkeling door begeleiding van collega’s, werkervaringen en door 

opleiding en training. 
• Directe doorgroeimogelijkheid naar de functie Interne Projectleider en interne 

doorgroeimogelijkheden naar functies als Opleidingscoördinator of Organisatieadviseur. 
 

 
Solliciteer nu als je toe bent aan deze leuke uitdaging!  
Stuur een motivatiebrief samen met je CV naar Githa de Roos g.deroos@spa-bv.nl.  
Reageer vóór 24 juli 2019 en ontdek hoe leuk het is om bij ons te werken. 
Wil je meer w eten over de vacature of heb je andere vragen over SPA Groep? Bel gerust met Githa 
op 0172-200000. 

 


