
Operations & Project supportmedewerker  
Algemene introductie 
 

• Fulltime of parttime(minimaal 24uur); type dienstverband (in dienst, zzp) is 
bespreekbaar. 

• Flexibel; vanuit huis en op locatie in Rotterdam. 
 

Heb jij graag alle touwtjes in handen en help jij graag anderen verder wanneer zij vastlopen? 
Ben je ook nog kritisch, analytisch en wil je vooral veel afwisseling in je taken? Bij Activee 
draait alles om data, technologie, versnelling en meer impact maken met mensen. Onze 
wereld lijkt te draaien om technologie, maar het draait echt nog steeds om de mensen en 
daarom groeien wij hard. Deze groei vraagt om een extra kracht binnen Activee. We zoeken 
een collega die met gedrevenheid, enthousiasme een ondernemende houding het grootste 
succes wil behalen voor het team. Als Operations & Project support professional ben je een 
spin in het web en pak je veel verantwoordelijkheid voor het juist afhandelen van 
administratieve taken voor het bedrijf en verschillende projecten. Jij bent onderdeel van een 
ambitieus en gezellig bedrijf. Wat zijn jouw ambities? 
 
Responsibilities: 

• Spil tussen Legal, Finance, Sales en Consultants 
• Management ondersteunen met administratie, rapportages en organisatie 
• Projecten ondersteunen met administratie, rapportages en organisatie 
• Het inplannen van trainingen en daar trainers bij vinden 
• Het beantwoorden van vragen van training deelnemers 
• Ervoor zorgen dat de inschrijvingen voor trainingen juist zijn en de juiste mensen de 

juiste mails ontvangen 
• Stukje hospitality bij de trainingen en teamsessies: mensen op hun gemak laten 

voelen 
• Rapportages maken van contracten, debiteuren en teamresultaten; 
• Contracten en urenstaten van consultants monitoren 
• Organiseren van team meetings, denkend aan locaties en activiteiten; 
• Logistiek ondersteunen bij (internationale) reizen van collega’s en vergunningen 

aanvragen 
• Continu verbeteren om het voor alle afdelingen zo prettig mogelijk te maken 

 
Qualifications 
Minimum Qualification: 
MBO 4 
 
Experience: 
Jij hebt minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke ondersteunende of administratieve rol. 
 
Specific skills: 
Administratie, project ondersteuning, klantenservice, hospitality, events 

 



 

Job Location: 

• Rotterdam-Netherlands 
• Jij werkt vanuit huis en vanaf kantoor. Hier maken wij samen afspraken over. 

 
 

Personal Characteristics: 

• Je bent nauwkeurig, flexibel, kritisch en stressbestendig 
• Je spreekt Nederlands en Engels 
• Je haalt je energie uit het helpen van je teamgenoten en ervoor zorgen dat iedereen 

zijn werk goed kan doen 
• Je vindt het leuk om zowel de interne consultants als de klanten van Activee een 5-

sterrenbeleving te bezorgen 

Startdatum:       bespreekbaar 
 

Wat je ervoor terugkrijgt is een ontzettend leuke en leerzame rol in een bedrijf waar alles 
snel gaat. Doorgroeimogelijkheden zijn er volop, dus als wij het samen zien zitten, gaan wij 
samen werken aan jouw loopbaan binnen Activee. 

 


