
                                                                                                                  
Projectondersteuner in de Publieke Sector 

Ontwikkeling is belangrijk voor jou! Daarom kies jij ervoor om jouw carrière te starten met 

een baan waar ontwikkeling centraal staat. Verder heb jij een sterke affiniteit om ervaring op 

te gaan doen binnen de Publieke Sector in ondersteunende rollen en duik je net zo graag in 

ingewikkelde projecten als in administratieve taken. 

Solliciteer vandaag nog en start met het maken van de eerste meters van je carrière binnen 

de Publieke Sector! 

 

Wie is Public Support? 

Waarom is Public Support er? Heel eenvoudig, om de publieke sector met de meest 

gedreven talenten te ondersteunen. En zo Nederland een beetje mooier helpen te maken. 

Hiervoor werken wij met TopSecretaresses, Legal Supporters en Young Supporters. 

Allemaal uitblinkend in Support met hoofdletter S. Die houden van afwisseling in 

werkomgeving. Maar ook van de zekerheid van een vast contract. En van je blijven 

ontwikkelen, professioneel en persoonlijk, ongeacht je leeftijd. 

Is dit waar jij blij van wordt? Ga dan als gedetacheerde aan de slag bij Public Support. Wij 

hebben en doen alles om jou als geen ander te laten Supporten. Werk met je hart noemen 

we dat. 

 

Wat ga je doen als projectondersteuner? 

Je gaat je voornamelijk bezighouden met project ondersteunend en administratief werk, 

zoals bijvoorbeeld verslagleggen en documentatie. 

Dit is altijd in de publieke sector, bijvoorbeeld in het sociaal domein, bij ruimtelijke ordening 

of bij de griffie. Per opdracht kan dit verschillend zijn. 

Je hebt een sterke motivatie waarom jij juist met de publieke sector een binding hebt en je 

wilt inzetten binnen deze sector. 

Je bent iemand met een progressieve mindset. Vanuit jouw 

medeverantwoordelijkheidsgevoel wil je je inzetten voor onze maatschappij en doet hier dan 

ook graag net dat extra stapje voor. Verder heb je dit gevoel ook voor ons bedrijf en onze 

collega’s. Jij geeft inhoud aan “werk met je hart”. 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

Je mag elke dag doen waar je passie en talent ligt, oftewel werken met je hart. Dit 

ondersteunen en stimuleren wij door een ontwikkelprogramma dat je gaat volgen bij Public 

Support. 

Je start met twee weken trainingen, waar we jou gaan klaarstomen voor jouw opdrachten! 

Deze trainingen bestaan uit o.a. onboarding, hoe werkt een Gemeente, politieke intelligentie, 

gesprekstechnieken, en nog meer trainingen.  



                                                                                                                  
Verder: 

• Een marktconform salaris; 

• Een dienstverband van 32 uur per week; 

• 25 vakantiedagen op jaarbasis o.b.v. een fulltime overeenkomst; 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van trainingen en vakinhoudelijke 

opleidingen; 

• Persoonlijke aandacht en begeleiding; 

• Elke keer weer nieuwe uitdagingen door wisselde opdrachten; 

• Een veilige werkomgeving, waar je jezelf mag zijn; 

• Auto van de zaak, inclusief tankpas. 

 

Wij hebben meerdere startmomenten van het ontwikkelprogramma in het jaar. 

Eerstvolgende startmomenten: 

• 31 januari 2022 

• 14 maart 2022 

 

Wie ben jij? 

Jij hebt net als wij “werk met je hart” hoog in het vaandel staan. Je bent authentiek en 

oprecht. Je wilt altijd het beste uit jezelf en anderen halen en je bent sociaal, daarom wil jij 

werken in de publieke sector. 

Verder dat je: 

• Recent HBO of WO bent afgestudeerd; 

• Aantoonbare affiniteit hebt met de publieke sector, bijvoorbeeld d.m.v. een stage of 

opdracht bij een Gemeente; 

• In het bezit bent van een rijbewijs B; 

• Jezelf graag wilt ontwikkelen, proactief en leergierig bent; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebt; 

• 32 uur per week beschikbaar bent; 

 

Verder maakt het ons niet uit waar je woont in Nederland. Onze opdrachtgevers vind je door 

het hele land! Uiteraard houden we er wel rekening mee dat je niet langer dan een uur 

onderweg bent naar je opdracht en gewoon binnen jouw regio werkzaam bent! 

 

Enthousiast? 

Herken jij jezelf hier in? Wil jij met ons in contact komen en de mogelijkheden weten? 

Solliciteer direct op deze vacature via deze link! 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze corporate recruiter Diana van der Weele 

via 06-13320946 of solliciteren@publicsupport.nl. 

https://bit.ly/3qYvECd

