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Het KPT en het COB zoeken samen ondersteuning 
 
Het Centrum Ondergronds Bouwen en het Kennisplatform Tunnelveiligheid zoeken beiden op korte 
termijn een collega, ieder voor gemiddeld twee dagen per week. Hoewel het twee verschillende 
organisaties zijn, is er veel overlap. Daarom plaatsen het KPT en het COB gezamenlijk één vacature: 
 

Managementassistent en projectondersteuner (32 uur per week) 
 
Je werkt veelal vanuit dezelfde locatie (Delft), grotendeels binnen hetzelfde team en met dezelfde ICT-
systemen. We bieden je een leuke dynamische werkomgeving, een baan die nooit hetzelfde is, soms 
ingewikkeld is en vaak ook helemaal niet, en waaraan je je eigen draai kunt geven te midden van een 
klein team en een groot netwerk.  
 
De taken zijn veelal praktisch van aard en hebben tot doel de coördinatoren en projectleiders te 
ontzorgen op administratief, communicatief en organisatorisch vlak. Het is belangrijk dat je het 
bijvoorbeeld leuk vindt om bijeenkomsten van A tot Z te organiseren, geen hekel hebt aan puur 
administratieve taken, zoals het bijhouden van ons relatiebeheersysteem en notuleren, en dat je het 
bewaken van tijdige beantwoording van vragen uit het netwerk aantrekkelijk vindt.   
 
We zoeken een enthousiaste, proactieve collega die flexibel is, zelfstandig kan werken en organiseren, 
snel kan schakelen én daarop kan acteren, zorgvuldig is en goede sociale vaardigheden heeft met hbo 
werk- en denkniveau. Ook moet je bekend zijn met MS Office en op korte termijn (liefst al voor 1 juli 2018) 
beschikbaar zijn. 
 
Herken je jezelf in bovenstaande? Stuur dan voor 1 juni 2018 je cv en een motivatiebrief naar 
info@cob.nl. Als je behoefte hebt aan meer informatie, dan helpt het wellicht om de functieprofielen in 
de bijlage te bekijken; ze gelden allebei voor deze vacature. Voor nadere informatie over de organisaties 
zie: www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl en www.cob.nl . Uiteraard kun je ook bellen: 085-4862410.  
 
 
  

mailto:info@cob.nl
http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/
http://www.cob.nl/


Pagina 2 van 4 

 

BIJLAGE 
 
Functieprofiel managementassistent KPT (gemiddeld 16 uur per week)  
 

 
 
Over het KPT 
Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) organiseert kennisbijeenkomsten op het gebied van de 
veiligheid van tunnels. Daarnaast beantwoordt zij vragen op het gebied van wet- en regelgeving omtrent 
tunnelveiligheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert het KPT en het KPT werkt 
onafhankelijk en transparant. Het KPT rapporteert aan een begeleidingscommissie en maakt gebruik van 
de faciliteiten van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). 
 
Plaats binnen de organisatie 
De managementassistent vormt samen met twee experts en één coördinator het KPT. Het 
vestigingsadres van het KPT is in Delft. 
 
Doel van de functie 
De managementassistent is de spin in het web bij de verbinding tussen vragen van tunnelprofessionals 
en kennisinstellingen en -bronnen. Hij/zij zorgt zelfstandig voor de tijdige beantwoording van vragen en 
het bewaken en verzorgen van voortgangsrapportages aan het ministerie. Een belangrijke rol is het 
zelfstandig verzorgen van de logistieke organisatie van de kennisbijeenkomsten en het managen van het 
mailverkeer in het netwerk.  
 
Verantwoordelijkheden  
De managementassistent is een duizendpoot! Hij of zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de 
dagelijkse gang van zaken. Deze bewaking bestaat uit het tijdig signaleren dat er acties door leden van 
het KPT moeten worden uitgevoerd. De managementassistent is ook verantwoordelijk voor de 
periodieke voortgangsrapportages, de verslaglegging van diverse typen bijeenkomsten en doet 
zelfstandig publieksvoorlichting via de KPT-website en sociale media.  
 
Taken 

• Het volledig organiseren van openbare kennisbijeenkomsten namens het KPT, soms ook in 
samenwerking met het COB. 

• Een aanzet doen voor de kwartaal- en jaarrapportages en jaarplannen voor de coördinator van het KPT. 

• De KPT-website vullen met relevante informatie, waaronder kennisdocumenten en verslagen van 
themabijeenkomsten. 

• Op sociale media (LinkedIn-, Twitter-) berichten maken over KPT-output, of berichten van anderen 
over relevante tunnelonderwerpen delen. 

• Nieuwsberichten (laten) verzorgen vanuit het KPT voor de COB-nieuwsbrief. 

• De voorbereiding van de agenda en de verslaglegging van: 
o driewekelijks interne KPT-overleg; 
o de bijeenkomsten met de begeleidingscommissie  (twee maal per jaar); 
o bijzondere overleggen met stakeholders. 
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• Afspraken inplannen voor de experts en de coördinator van het KPT. 

• Buitenlandse dienstreizen boeken voor de leden van het KPT.  
 
Functie-eisen 

• Hbo-werk- en -denkniveau 

• Affiniteit met infrastructuur 

• Minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van projectondersteuning en het verzorgen van 
actuele inhoud op websites 

 
Competenties  

• Voortgang kunnen bewaken (proactief checken in hoeverre KPT-activiteiten volgens plan verlopen). 

• Resultaatgericht werken (vooruitdenken, gericht op het realiseren van doelen in KPT-plannen en het 
ontzorgen van de coördinator bij de dagelijkse gang van zaken). 

• Sociabiliteit (vlot en effectief contacten leggen en onderhouden in het KPT-netwerk). 
 
Vaardigheden 

• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor zorgvuldige verslaglegging. 

• Zelfstandig en plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken binnen een netwerkorganisatie. 

• Bekendheid met MS Office. 
 
 

Functieprofiel projectondersteuning COB (gemiddeld 16 uur per week)  

 
Over het COB 
Het COB richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van ondergronds bouwen en ondergronds 
ruimtegebruik. Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, is samenwerking essentieel. Het COB is om 
deze reden opgezet als netwerkorganisatie. 
 
Plaats binnen de organisatie 
Je ondersteunt de projectleider van het COB-project Common ground voor ondergrondse infrastructuur 
(www.cob.nl/commonground) in de dagelijkse voorkomende werkzaamheden. Daarnaast pak je de 
administratieve en organisatorische taken op die zich voordoen vanuit dit project en waar mogelijk die 
van de overige COB-organisatie.  
 
Doel van de functie 
Het COB bestaat uit een klein team van acht personen (het COB-bureau) dat zorg draagt voor het 
onderhouden van het netwerk, het organiseren van bijeenkomsten (grote en kleine), voor inhoud op de 
website, voor communicatie en alle administratieve handelingen daaromheen. Het COB is een levendige 

http://www.cob.nl/commonground
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stichting, waar veel speelt op het gebied van kennisdeling en waar snel geschakeld en klussen opgepakt 
moeten worden. Je zult binnen dit team de ondersteuning van een projectleider op je nemen. Je zorgt 
voor afspraken, verslagen en administratie.   
 
Verantwoordelijkheden  
Je hebt plezier in het snel en adequaat afhandelen van voorkomende werkzaamheden. Denk hierbij aan 
het reageren op e-mails, beantwoorden van vragen en doorverwijzen. Je zorgt voor het organiseren van 
afspraken met meerdere personen, de locatie, de uitnodigingen; je zorgt ervoor dat alles goed geregeld 
is. Projectadministratie, het bijhouden van overzichten en gastenlijsten, het betrekken van mensen en 
organisaties; het hoort allemaal bij deze functie. Je werkt samen met collega’s in een platte organisatie 
waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het werk dat gedaan moet worden.  
 
Taken 

• Het organiseren van kennisbijeenkomsten voor genoemd project (zoals het maken van de 
uitnodiging, verzending, opvolging, bijhouden van aanmeldingen, regelen locatie, enz.) en het 
(samen met je collega’s) organiseren van grotere bijeenkomsten die COB-breed zijn.  

• Afspraken inplannen voor de projectleider en het projectteam. 

• Bijhouden van het relatiebeheersysteem.  

• Aanleveren van informatie voor het up-to-date houden van de COB-website voortvloeiend uit 
genoemd project.  

• Als volwaardig lid van het COB-team denk je mee over COB-brede aangelegenheden en pak je de 
taken op die nodig zijn.  

 
Functie-eisen en competenties 

• Hbo-werk- en -denkniveau. 

• Zie de competenties zoals beschreven in de introductie. 
 
Vaardigheden 

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. 

• Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken binnen een netwerkorganisatie. 

• Bekendheid met MS Office. 


