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Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die vanuit een maatschappelijke 
opdracht organisaties in zorg en welzijn adviseert en ondersteunt bij het werken aan gezondheid en 
waardegedreven zorg. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en maken deel uit van een 
landelijk dekkend ROS-netwerk.  
 
Wij zijn in de regio Apeldoorn/Zutphen/Achterhoek op zoek naar een: 
 

Project assistent  
24 uur per week  

 
 

Wat worden jouw werkzaamheden? 

Als project assistent ondersteun jij de acht adviseurs bij hun programma’s en projecten in de regio. Je 

ondersteunt team AZA bij het project- en teamoverleg, je draagt zorg voor de secretariële en facilitaire 

ondersteuning en bewaakt de uit te voeren acties. Ook verzorg je de projectadministratie in het systeem 

AFAS. Je controleert voor projecten offertes, presentaties en rapportages op taal en vormgeving.   

 
Wat vragen we van jou? 
Een mbo-opleiding op het gebied van secretariële en administratieve ondersteuning aangevuld met een 
cursus project assistent. Bij voorkeur heb je een paar jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt 
inzicht in en ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur in AFAS. Je bent klant- en resultaatgericht en 
kunt prioriteiten stellen. Ook heb je affiniteit met het werken in de gezondheidszorg. Daarnaast ben je:  
 

• in het bezit van goede communicatieve vaardigheden; 

• samenwerkingsgericht; 

• besluitvaardig; 

• flexibel, ook in tijd; 

• in het bezit van eigen vervoer.  
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een inspirerende werkomgeving in een enthousiast en gedreven gebiedsteam met interessante 
opdrachtgevers in een snel ontwikkelend zorglandschap. Als project assistent werk je in een enthousiast 
team van in totaal vier collega’s. Je werkplek is, afhankelijk van je agenda, ons trefpunt in Zutphen, ons 
hoofdkantoor in Zwolle of vanuit huis. De eindschaal van de functie is maximaal schaal 5 van de CAO 
huisartsenzorg. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheden voor 
verlenging. 
 
Informatie 
Meer informatie kun je inwinnen bij Janet Huizer- Siebes, manager bedrijfsvoering, innovatie en kwaliteit, 
06 13 599 937. Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en cv voor 2 maart 2021 naar 
Proscoop, e-mail: hrm@proscoop.nl (o.v.v. vacature project assistent team AZA). Over Proscoop lees je op 
www.proscoop.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 maart en het tweede op 24 maart; beide via 
Microsoft Teams. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. 
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