
van Loveren & Partners  Kwaliteit in zorg

  

Van Loveren & Partners zoekt een  

projectondersteuner (m/v) 

Wie zijn wij? 
Van Loveren & Partners is een onderzoeks- en adviesbureau werkzaam in de zorg. Met ons 
team werken wij aan kwaliteit in zorg en welzijn. Onze kernactiviteit laat zich het beste 
omschrijven als een cliëntgerichte aanpak om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te 
verbeteren. Met een basis van onderzoek werken we samen met medewerkers en 
management binnen organisaties aan ontwikkeling. Wij werken voor zorgorganisaties in 
het hele land. Onze hoofdactiviteiten zijn onderzoek, advies, training en coaching. 
 
Ben jij een organisatietalent en een echte teamplayer? 

Als projectondersteuner bouwen we op jou. Je ondersteunt meerdere projectleiders bij de 
praktische ondersteuning en uitwerking van projecten, waar de nadruk op onderzoek ligt. 
Een leuke, afwisselende rol waarbij je de spil bent van interessante projecten en ook 
secretarieel ondersteunt! Je werkt nauw samen met onze medewerker bedrijfsbureau. Ook 
coördineer je de planning voor ons interviewteam. 
 
Ten aanzien van je werkzaamheden kun je denken aan: 

− Ondersteuning bij (onderzoeks)projecten; voorbereiding projectstructuur, 
verzenden en scannen van vragenlijsten, verwerking van data en cliëntgegevens, 
datacontrole, layout van documenten, projectplanning en projectadministratie 

− Plannen en organiseren van bijeenkomsten, trainingen, workshops en interviews 
− Planning van interviewteam 
− Ad-hoc ondersteuning adviseurs bij projecten 
− Telefonische en online helpdesk  
− Actueel houden van klant- en projectadministratie 
− Notuleren van vergaderingen  

Criteria: 
− Interesse in zorg en welzijn 
− Affiniteit met onderzoek is een pré 
− MBO werk- en denkniveau  
− Een flinke dosis flexibiliteit en stressbestendigheid 
− Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift 
− Aantoonbare beheersing van Office 365, Word, Excel en PowerPoint 
− Administratieve of secretariële achtergrond (minimaal MBO niveau 3) 

 
Competenties: 

− Plannen en organiseren 
− Zelfstandig en proactief 
− Tactvol en goede omgangsvormen 
− Nauwkeurig en oplossingsgericht 
− Servicegericht en een teamspeler 

 
Wij bieden afwisselend werk met ruimte voor groei binnen de functie, eigen initiatief en 
creativiteit. Het salaris is in overeenstemming met de werkervaring en de zwaarte van de 
functie; vergelijkbaar met CAO VVT FWG 35. Wij bieden een dienstverband van een half 
jaar, waarin we toewerken naar een vast dienstverband. Je start met 20 uur, wat op termijn 
uit te breiden is. 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met Joris van Loveren.  
We zien je sollicitatiebrief met CV graag voor 30 april tegemoet. De eerste gesprekken 
vinden plaats in week 18. Een assessment is mogelijk onderdeel van de procedure. 
 
Van Loveren & Partners    Tel: (024) 677 96 96 
Kerkenbos 1232B    Email: VLP@vanloverenpartners.nl 
6546 BE Nijmegen   Website: www.vanloverenpartners.nl 


