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Project (leider) assistent 
 
WoonWijzerWinkel (WWW) is op zoek naar versterking van 
haar team in de vorm van een Project (leider) assistent. Haal jij 
jouw energie uit plannen en werk jij dagelijks je lijstje netjes 
af? Voel jij je verantwoordelijk om het project tot een goed 
einde te brengen? Dan is deze functie misschien iets voor jou. 
  
Als Assistent projectleider ondersteun jij de projectmanager 
wijkacties bij het opstarten, inhoudelijk uitvoeren en 
monitoren van projecten met gemeentes en Energie 
Collectieven. Je bent van start tot afronding betrokken bij de verschillende projecten. 
  
 
Verantwoordelijkheden: 
  
- Het bieden van algehele ondersteuning binnen diverse projecten/acties voor gemeenten 
  
- Planning van diverse wijkacties en het coördineren van de inzet van middelen 
  
- Opstellen van offertes voor gemeenten 
  
- Monitoring van projectresultaten 
  
- Mede-aanspreekpunt zijn van externe partijen 
  
- Briefen van collega’s 
 
  
Je voldoet aan onderstaande punten: 
  
- Je hebt minimaal een HBO diploma op zak 
  
- Je hebt 2-4 jaar relevante werkervaring 
  
- Jij kent alle geheimen van Excel 
  
- Je hebt ervaring met Microsoft Office 
  
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
  
- Je bent communicatief sterk 
  
- Je bent een teamplayer maar je kunt ook heel goed zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren 
  
- Je bent proactief en georganiseerd 
  
- Je bent stressbestendig 
  



 

Bezoekadres Postadres T  010 7470147   Rekeningnr. NL58RABO0141819316 
Directiekade 2   Postbus 11314 E  info@woonwijzerwinkel.nl KvK Rotterdam 59332891 
3089 JA Rotterdam 3004 EH Rotterdam W www.woonwijzerwinkel.nl btw nr. NL85.34.26.867.B01 

- Affiniteit met duurzaamheid en/of bouwkunde is een pré 
 
 
Wie zijn wij? 
  
ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B 
netwerkorganisatie die met ca. 150 deelnemende bedrijven 
het nagenoeg volledige aanbod aan duurzame oplossingen 
toont, in een zeer inspirerende hal van 2.500 m2 op de RDM 
Campus in Rotterdam. In deze hal worden door de deelnemers, 
onszelf en derden dagelijks evenementen georganiseerd, 
rondleidingen gegeven en bezoekers ontvangen. 
  
WoonWijzerWinkel (WWW) is het regionale energieloket dat voor 25 gemeenten in de regio Rijnmond en 
Haaglanden werkzaam is en haar focus heeft op het verduurzamen van particulier woningbezit en VvE’s in die 
gemeenten. Naast een digitaal loket is deze WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo en werken beide 
organisaties nauw met elkaar samen. 
  
 
Wat bieden wij? 
  
- Een gezellig, informeel jong team 
 
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen 
 
- Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng 
 
- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
- Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract 
 


