
 
 

Administratief medewerker 
Projectadministrateur (full/part-time) 

 

Binnen Jan Oosterhout Groep, bestaande uit meerdere werkmaatschappijen, zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een nieuwe collega. 
 

Ga jij zorgvuldig en ga je enthousiast te werk en heb jij ervaring in de rol van projectadministrateur of ben jij 
bereid jezelf hierin te ontwikkelen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
Als administratief medewerker/projectadministrateur bij Jan Oosterhout Groep ga je samen met jouw 
collega’s aan de slag met diverse woning- en utiliteitsbouwprojecten en pak je verantwoordelijkheid voor 
het nauwkeurig beheren en onderhouden van de volledige en ordelijke administratie van één of meerdere 
projecten. 
 

Dit ga je doen: 
Als projectadministrateur neem je verantwoordelijkheid voor het sturen van de financiële voortgang van 
projecten, dat is waar jij energie van krijgt en waar je blij van wordt. 
Je bent doortastend, signalerend en je vindt het fijn om bij het meedenken van oplossingen betrokken te 
zijn. Je bent doorpakkend en enthousiast en weet door jouw enthousiasme het projectteam mee te krijgen. 
Naast de projectadministratie ondersteun je jouw collega’s ook met andere financiële administratieve 
processen.  
 

Je begrijpt hoe een bouwproces in elkaar zit of bent bereid dit te leren. Daarnaast heb jij een doortastende 
en goed georganiseerde werkhouding. Door jouw positief kritische, maar constructieve kijk, draag jij bij aan 
een optimaal teamresultaat. 
 

Je bent bereid en vindt het leuk om processen te verbeteren en/of te vernieuwen. Ook heb je geen moeite 
met tijdsdruk en deadlines 
 

Kortom bij ons ben je veelzijdig bezig en heb je een uitdagend en breed takenpakket, waardoor je 
ondersteuning biedt aan de soepele en voorspellende voortgang van de projecten. 
 

Wat breng je mee? 
• Je hebt een (bijna)afgeronde opleiding of bereid om deze te halen in de richting van 

Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie (of soortgelijk) 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Je hebt affiniteit met administratieve werkzaamheden of bereid deze te leren 

• Je bent een positief, energiek en een standvastig persoon die kritische vragen kan stellen en die 
zich goed staande weet te houden in een mannencultuur. 

• Je hebt hart voor de bouw! 
 

Wat wij jou bieden: 
• Een salaris wat meegroeit met jouw ontwikkeling(en). 
• Contract voor minimaal 24 uur of meer 
• Veel aandacht voor jouw groei en eventueel een vergoeding in tijd en geld voor zowel vak- als 

loopbaangerichte opleidingen. 
• Wettelijke verlofdagen  
• Een goede werk-privébalans dankzij soepele regelingen voor arbeidsduur, werktijden, calamiteiten 

etc. 
• Fijne collega’s die in jouw professionele omgeving zorgen voor een ongekend goede werksfeer! 

 
 

Ben jij nieuwgierig geworden? Stuur ons dan jouw motivatie en CV en wij gaan voor jou aan de slag! 
Binnen 2 weken weet je of wij jou uitnodigen voor een gesprek.  
Heb je vragen neem dan contact op met Gert van het Schut. 

 
 
Adres:  Bijsterhuizen 51-15, 6604 LX Wijchen 
Telefoon: 024 – 6413268  
Email:  info@janoosterhoutbv.nl 
Internet: www.janoosterhoutbv.nl  

mailto:info@janoosterhoutbv.nl

