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van Loveren & Partners  Kwaliteit in zorg

	

  

Van Loveren & Partners is een onderzoeks- en adviesbureau werkzaam in de zorg. 
Op landelijk niveau voert het bureau toonaangevende onderzoeken uit. Onderzoek vormt 
de basis voor alle werkzaamheden. Onze 'roots' liggen in de gerontologie en de 
verplegingswetenschap. Wij werken voor profit- en non-profitorganisaties in het hele land. 

Wil je veel? Wil je een uitdagende baan? 

Ben jij op zoek naar een boeiende baan voor, in eerste instantie, 2 à 3 dagen per week met 
veel afwisseling? Wil je graag werken in een ondernemend  bureau? 
Wij zoeken een 

projectassistent (m/v) 

 

Er wacht je een enerverende job, met een veelheid aan taken.  
 
Ten aanzien van je werkzaamheden kun je denken aan: 

− Ondersteuning bij onderzoeksprojecten; voorbereiding projectstructuur, 
verwerking van data en cliëntgegevens, datacontrole en analyse 

− Ondersteuning bij projectuitvoering, projectadministratie en planning 
− Telefonische en online helpdesk  
− Actueel houden van klant- en projectadministratie 

 
Criteria: 

− Interesse en affiniteit met zorg en onderzoek 
− Ervaring met projectmatig werken 
− Minimaal HBO niveau 
− Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden 
− Zelfstandig kunnen werken 
− Nauwkeurig 
− Ervaring met SPSS, Word en Excel is een vereiste 

 
Competenties: 

− Zelfstandig; proactief, leergierig en doortastend 
− Ondernemend, betrokken en loyaal 
− People person; tactvol en goede omgangsvormen 
− Betrouwbaar en verantwoordelijk; geen 9 tot 5-mentaliteit 
− Pragmatisch, accuraat en nauwkeurig 
− Servicegericht; oplossingsgericht en creatief 

 
 
Wij bieden afwisselend werk met alle ruimte voor groei en eigen ontwikkeling. Het salaris 
is in overeenstemming met de werkervaring en de zwaarte van de functie. Wij bieden een 
flexibel dienstverband, met de mogelijkheid van een vast dienstverband.   
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie?  
Neem dan contact op met Joris van Loveren.  
We zien je sollicitatiebrief met CV graag op korte termijn tegemoet. 
 
Van Loveren & Partners    Tel: (024) 677 96 96 
Postbus 188    Email: VLP@vanloverenpartners.nl 
664o AD  Beuningen   Website: www.vanloverenpartners.nl 


