
 

functiebeschrijving  
 

projectsecretaresse vastgoed 
 
 
Datum ingang beschrijving: 1 januari 2020 

Afdeling: Vastgoed 

Is verantwoording verschuldigd aan: manager Vastgoed 

Geeft leiding aan: niet van toepassing 

 

 

Doel van de functie 

Verantwoordelijk voor het plannen, bewaken en uitvoeren van verschillende administratieve en secretariële 

activiteiten op de afdeling vastgoed.  

  

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden 

 

1. (Bewoners) 

communicatie  

a. Verantwoordelijk voor het maken, plaatsen, archiveren en gebruiken van de 

door de projectleiders aangeleverde informatie over de projecten.  

b. Verantwoordelijk voor het maken, versturen en archiveren van brieven, e-

mails en nieuwsbrieven van de afdeling.    

c. Zorgen voor een juist gebruik van huisstijl en sjablonen bij correspondentie 

met bewoners. 

d. Verantwoordelijk voor het maken van sjablonen in het DMS-systeem en 

voorstellen doen voor verbeteringen hierop.  

e. Bewaken (telefonische) bereikbaarheid afdeling. 

2. Projectadministratie.  a. Verantwoordelijk voor een correcte archivering van documenten in het DMS-

systeem.  

b. Zorgdragen voor een tijdige opstart van (kwartaal)rapportages en actieve 

bewaking hiervan. 

3. Secretariële 

ondersteuning 

(manager, afdeling, 

kernteam) 

a. In overleg met de manager plannen, organiseren en notuleren van 

(afdelingsoverleggen) en beheren/bewaken van de daaruit voortvloeiende 

acties. 

b. Verantwoordelijk voor het aanleveren, voorbereiden en bewaken van de 

vastgoedstukken ten behoeve van het MTB-overleg. 



 

c. In overleg met de projectleiders plannen, organiseren en notuleren van 

(vastgoed)overleggen en beheren/bewaken van de daaruit voortvloeiende 

acties.  

d. Verantwoordelijk voor het uitwerken van opdrachtverstrekkingen en de 

verzending hiervan. 

4. Relatiebeheer a. Verantwoordelijk voor het opzetten, beheren, bewaken en actualiseren van 

een short- en longlist van potentiële opdrachtnemers, waarbij de nadruk ligt op 

het actueel houden van de informatie.  

b. Verantwoordelijk voor het plannen en vastleggen van 

kennismakingsgesprekken ten behoeve van de short- en longlist.   

c. Verantwoordelijk voor het uitzetten van een voorselectie ter voorbereiding op 

aanbestedingen. 

 

 

Werk- en denkniveau 

MBO+ werk- en denkniveau met aanvullende ervaring in het werken binnen een projectenomgeving. Zie 

verder de functiewaardering. Van de functionaris wordt verwacht dat hij ook zelf verantwoordelijkheid neemt 

inzake het bijblijven op het vakgebied. 

 

Kenmerkende functiecompetenties 

1. Accuratesse 

2. Proactief 

3. Aanspreken (op) 

4. Organiseren 

5. Integriteit 

 

Algemene onderdelen van de functie 

1. Tot de functie-uitoefening behoren voorts die zaken waarvan de medewerker in redelijke wijze kan 

verwachten dat die deel uitmaken van de functie.  

 

2. Voor de bevoegdheden geldt de procuratieregeling. Voor zover niet beschreven heeft de functionaris de 

bevoegdheden die vanzelfsprekend behoren bij de functie. 

 

3.  De functionaris zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, de integriteitregeling en voor de functie 

relevante procedures en instructies. 

 



 

4.  De functionaris draagt bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen onder meer door vervanging en 

ondersteuning van collega’s, signaleren van in het oog springende zaken en meedenken over 

optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden.  

 

Specifiek kenmerk van de functie 

Voor deze functie gelden verschoven arbeidstijden als bedoeld in de CAO. 

 

 

Ondertekening voor akkoord 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datum: 

  

Datum:  

 

Peter Mander  

 

[naam medewerker] 

directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht  

 

 

 


