
 

 

Ben jij de projectmanager die mee wil werken aan onze visie dat geen enkel bedrijf meer subsidies 
misloopt of teveel geld betaalt aan bijvoorbeeld werkgeverspremies? Bronkhorst Bedrijfskompas is 
een kleine maar groeiende organisatie die op basis van no cure no pay onderzoeken voor de grootste 
bedrijven in Nederland uitvoert (zowel profit als non-profit). We adviseren onze opdrachtgevers op 
het gebied van HRM, salarisadministratie, financiën en alle processen daaromheen.  
Om onze opdrachtgevers optimaal te adviseren zijn we op zoek naar een zelfstandige, nauwkeurige  
 

(junior) projectmanager   
 

Wat ga je doen? 
• Je helpt de andere projectmanagers met het adviseren van onze opdrachtgevers. 

• Je begeleidt opdrachtgevers gedurende het hele traject om geld terug te verdienen door hun 
processen te optimaliseren. 

• Je werkt verschillende onderzoeken uit en coördineert bepaalde onderzoeken zelfstandig. 

• Uiteindelijk heb je een eigen klantenportefeuille waar jij verantwoordelijk voor bent. 

• Het is een uitgebreide, afwisselende functie bestaande uit administratieve werkzaamheden, 
data analyseren en opdrachtgevers adviseren.  
 

Wat breng jij mee? 

• Je bent klant- en resultaatgericht en werkt tot tevredenheid van onze opdrachtgevers. 

• Je maakt je eigen werkplanning en neemt daarvoor je verantwoordelijkheid. 

• Een kritische werkhouding, zowel naar je eigen werk als dat van het team; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Vaardig in het werken met Microsoft Office (met name Excel); 

• Cijfermatig inzicht; 

• HBO denk- en werkniveau. 
 
Wat bieden wij? 

• Je wordt opgeleid tot een zelfstandig allround projectmanager op het gebied van sociale 
verzekeringen en organisatieprocessen. 

• Een informele werksfeer; 

• Een contract voor bepaalde tijd als (junior)projectmanager voor 36 – 40 uur per week, met 
uitzicht op een vast dienstverband; 

• Een marktconform salaris; 

• Je werkt grotendeels vanuit Putten, maar je bent ook regelmatig bij een opdrachtgever op 
locatie om je resultaten en adviezen toe te lichten. 

 

Wil jij werken als projectmanager bij Bronkhorst Bedrijfskompas? 
Wacht dan niet langer en stuur je motivatie met CV naar Marije Kuppens via vacatures@bronkhorst-
bedrijfskompas.nl.  
 
 

Projectmanager gezocht!  
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