
 
BBL Financieel administratief project assistent 

Heb jij cijfermatig inzicht maar nog geen MBO diploma op niveau 3 / 4? Je kunt leren en werken! 

*De oprichting van GOA Publiek is mogelijk gemaakt vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen en vanuit 

de Versnellingsagenda (REP/ZZL) van de provincie Groningen. 

Functie: BBL Financieel administratief project assistent 

Werktijden: Kantoortijden 

Werklocatie: Groningen 

Contract: 32 uur per week, 1 dag per week naar onderwijsinstelling, 1 jaar 

Start en einddatum: In overleg 

Niveau en richting MBO niveau 3/4 BBL Financieel administratief medewerker 

Arbeidsvoorwaarden: ABU cao is van toepassing 

Omschrijving: Waar ga je leren en werken? 
De organisatie ondersteunt bedrijven bij opleidingsvraagstukken (o.a. 
administratief). Ze ontzorgen bedrijven bij de professionele en 
beroepsgerichte ontwikkeling van hun medewerkers en bieden daarvoor 
een totaaloplossing op het gebied van opleiding, loopbaan en subsidies.  
 
Wie zoeken wij? 
Een flexibele, communicatief vaardig en gemotiveerde administratieve 
project assistent.  
 
Werkzaamheden? 
De nadruk ligt op het zelfstandig controleren en verwerken van 
administratieve gegevens (deelnemers, uren, loonkosten, facturen) waarbij 
je veelal in Excel formats werkt. Daarnaast zal de medewerker zowel 
telefonisch als per email contacten onderhouden met klanten. We 
verwachten een actieve rol in het tijdig, volledig en op correcte wijze 
binnenhalen van gegevens en het terug rapporteren daarover naar de 
projectleider. In voorkomende gevallen zal de medewerker ook samen 
naar klanten gaan met een projectleider.  

Selectiecriteria: Heb jij het talent om de projectmedewerker te assisteren en jezelf te 
ontwikkelen als financieel administratief medewerker? 

 Je werkt nauwkeurig en accuraat 

 Je hebt een proactieve houding 

 Je hebt cijfermatig inzicht 

 Excel vaardig (meer dan gemiddeld!) 

 Zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig 
Je bent nog niet in het bezit van een MBO niveau 3 financieel 
administratief mdw. of MBO niveau 4 bedrijfsadministrateur diploma. Je 
hebt een passende vooropleiding. 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is deze vacature geschikt 
voor jongeren tot 27 jaar. 

Bijzonderheden:  GOA Publiek is de formele werkgever en verzorgt de werving en selectie 
van deze vacature.  De opleiding zal naar rato worden gefinancierd door 
GOA Publiek en start per februari 2015 in Assen. 

Interesse? 
Contactpersoon: 

Stuur voor 30 november een  CV en motivatie naar info@goapubliek.nl   
Harald Grasdijk en/of Lisa Vinke            Meer info op www.goapubliek.nl 


