
   
Over Stichting PAS 

Arnhem kent een stedelijke aanpak als het gaat om het beleid kansengelijkheid en inclusie. 
Stichting PAS geeft uitvoering aan dit beleid en heeft als missie de ontwikkelings- en 
onderwijskansen van de Arnhemse kinderen te bevorderen, het integraal onderwijsbeleid in 
Arnhem te stimuleren en de samenhang in de uitvoering door verschillende partners te 
realiseren. 

Bij Stichting PAS werken we in twee programmalijnen: Vroegsignalering & Educatie (VVE) 
en Doorontwikkelen & Vergroten perspectief, waarmee zij ondersteunt en adviseert binnen 
kinderopvang en primair onderwijs. 

 

Wil jij een belangrijke rol spelen in kansengelijkheid in Arnhem? Wij zoeken een 

 

Projectmedewerker, voor 20 uur per week / 50% 

 
 
De functie 

 
Je bent de spil binnen de projecten van Stichting PAS en je levert ondersteuning aan de 
projectleiders. Je voert het projectsecretariaat, ter ondersteuning van de projectmanager, 
met onder andere e-mails beantwoorden, telefoon opnemen, facilitaire zaken regelen, etc. 

Je administreert, plant, organiseert, verzamelt, ordent, bewerkt, controleert én houdt de 
voortgang van de projecten nauwlettend in de gaten. Inhoudelijk lever je binnen kaders een 
waardevolle bijdrage met de uitwerking van verschillende deelprojecten. Je bereidt 
(project)plannen voor en schrijft eraan mee. Je weet documenten goed vorm te geven en 
bent goed in het redigeren van teksten. Je fungeert als vraagbaak en informatieverstrekker 
voor iedereen die bij het project betrokken is, zowel intern als extern. 

 
Wat heb je in huis? 

 
• HBO werk- en denkniveau 
• Het is jouw taak om de zaken ordelijk te houden, zodat de projectleider alles gemakkelijk 

kan terugvinden en ook jijzelf overzicht houdt. Je kunt je werkzaamheden ordenen op 
basis van prioriteit. 

• Je bent stressbestendig. Bij projecten horen deadlines: natuurlijk is er de einddeadline, 
en er zijn tussentijdse deadlines die gehaald moeten worden. Werken onder tijdsdruk en 
kunnen omgaan met tegenslagen of vertraging is daarom belangrijk. 

• Je bent flexibel. Je hebt verschillende taken op één dag en er kunnen onverwachte 
zaken en vragen tussen je gewone werkzaamheden door komen. Het is dan belangrijk 
dat je flexibel genoeg bent om snel te kunnen schakelen. 

• Je bent sociaal vaardig. Je werkt veel samen met de projectleider en met andere  
betrokkenen. Het is belangrijk dat je met hen goed kunt samenwerken en communiceren. 

• Je bent vaardigheid in het uitwerken van (deel)projectplannen en het genereren van 
managementinformatie.  

• Je hebt affiniteit met het vergroten van onderwijskansen voor kinderen.  
• Ervaring in projectondersteuning is een pré.  



   
Wat wij bieden 

• Een jaarcontract; 

• Contracturen van 20 uur per week; 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

• Een salaris van maximaal € 3.406,00 bij fulltime dienstverband; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden; 

• Werken in een bevlogen, inspirerend, enthousiast team. 

 

Informatie 

Heb je inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze vacature neem dan contact op met 
Marieke Jansen via telefoonnummer 026 760 09 80. Vragen over de 
procedure/arbeidsvoorwaarden kun je mailen aan e.hendriks@stichtingpas.nl. 

Heb je interesse in de functie, stuur dan een mail (met motivatie en cv) naar 
info@stichtingpas.nl. We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 13 mei 2022. 

De gesprekken vinden plaats in week 20 en 21. 

 

 

 

 

 


