
 

 
 
 
 
De Nieman Groep adviseert over duurzame gebou-
wen waar mensen veilig, gezond en comfortabel 
kunnen wonen, werken en recreëren. Onze klanten 
bevinden zich in de gehele bouwkolom: van corpo-
raties en projectontwikkelaars tot zelf ontwikke-

lende bouwers, bouwbedrijven, architecten en 

overheden. 
 
 
 
Nieman Kwaliteitsborging is onderdeel van de  Nie-

man Groep en bestaat uit onder meer Nieman 
Raadgevende Ingenieurs, Nieman-Kettlitz Gevel- 
en Dakadvies en Nieman-Valk Technisch Adviesbu-
reau. Onze circa 130 medewerkers werken vanuit 
de vestigingen Utrecht en Zwolle. 

 
 

 
Ons dienstenpakket is zeer divers. De Nieman 
Groep heeft kennis over bouwfysica, bouwtechniek 
en bouwregelgeving. Daarnaast adviseren wij over 
installaties, gevels- en daken, bouwmanagement 
en beleid voor energie, duurzaamheid en beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze functie biedt je de kans om een uitdagende ondersteunende rol 
te spelen binnen ons team. Jij ziet waar ‘handjes’ nodig zijn en je pakt 
zaken proactief op!  

  
SECRETARESSE (Utrecht) 
(24-32 uur per week, werkdagen in overleg) 
 

 
Hoe ziet jouw dag eruit? 
• Ons jonge en dynamische team ondersteunen op secretarieel en administratief gebied met o.a. 

complex agendabeheer, inplannen van audits, overleg met de interne auditor, experts en project-
coördinatoren, organiseren en voorbereiden, notuleren van vergaderingen en verdere gerelateerde 

zaken; 
• Nauw betrokken worden bij de dagelijkse gang van zaken binnen het team; 
• Je hebt klantencontact en draagt bij om onze service in positieve zin naar buiten toe te dragen; 
• Hands on support aan onze collega’s van Kwaliteitsborging; 
• Signaleren van spoedeisende zaken en zorgen voor een adequate afhandeling; 

• Ervoor te zorgen dat offertes en rapporten foutloos bij de klant terecht komen; 

 
Onze toekomstige collega 
• Minimaal MBO-niveau, richting een afgeronde secretariële opleiding;  
• Tenminste 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 
• Enthousiaste werkhouding;  
• Je ziet geen tegenslagen, maar denkt in kansen en uitdagingen; 
• Praktisch en resultaatgericht; 

• Iemand die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken;  
• handig met het Microsoft Office pakket en bij voorkeur met Exact; 
• Je bent vooral werkzaam op ons kantoor in Utrecht, maar je bent ook flexibel om eens in de zoveel 

weken te reizen naar ons kantoor in Zwolle.  
• Oog voor kwaliteit en draagt waar nodig actief bij aan verbetering van onze (administratieve) pro-

cessen en dienstverlening richting de klant. 
• Communiceert makkelijk. 

 
Wij bieden jou: 
• Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden  
• Mooie kansen om het vakgebied verder uit te bouwen; 
• Leuke bedrijfsuitjes! 

 
Ben je geïnteresseerd? Dan willen wij graag met jou kennismaken!   
Mail jouw cv en motivatie naar vacatures@nieman.nl. Nieman Kwaliteitsborging, t.a.v.  
Jente Jeurissen. Voor vragen kan je contact opnemen via telefoonnummer 030 2413427.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs  
gesteld. 
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