
Wij hebben passie voor vastgoedprojecten. Heb jij passie voor cijfers? 
Vacature projectadministrateur m/v 

(32-40 uur per week)

Jouw toekomstige collega’s hebben één belangrijk ding met elkaar gemeen. Het zijn allemaal mensen die 
beschikken over een gezonde dosis lef en ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Sterker nog, 
ze zoeken die uitdaging juist op! 

Dat is niet zo gek, want de vastgoedvraagstukken waar wij ons over buigen zijn zeker niet alledaags. 
Zoals de transformatie van een gevangeniscomplex naar een groene leefomgeving, het ontwikkelen van 
een comfortabele en kleinschalige woonomgeving waar 24-uurszorg centraal staat, het ontwerpen van 
mooie woontorens midden in de stad, maar ook het oplossen van allerlei bedrijfshuisvestingsvraagstukken. 
En alles daar tussenin en daar omheen. Bij al die projecten staan bij ons niet de muren en de vierkante 
meters centraal, maar de mensen die daar straks gaan wonen of werken.

Wat ga je doen bij HD? 
Binnen het multidisciplinaire team van HD werk je als projectadministrateur aan de projectadministratie, 
stel je project-, vastgoed- en maandrapportages op. Daarnaast maak je liquiditeitsbegrotingen, verwerk je 
periodieke boekingen van rentes en loonjournaalposten, controleer je de administraties op volledigheid en 
ondersteun je bij de opstelling van de jaarrekeningen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor het crediteuren-
beheer, ondersteun je bij de verwerking van inkoopfacturen en bereid je de betalingen voor.

Roots
Onze roots zijn Rotterdams, dus hard werken zit in onze genen. Al vinden we een stukje ontspanning 
minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld door met elkaar te lunchen in onze gezamenlijk woonkamer, als het 
even kan gevolgd door een potje tafeltennis of tafelvoetbal. Waarbij de beste natuurlijk altijd wint… Bij mooi 
weer zijn we vaak te vinden op ons heerlijke buitenterras, voor een overleg, een lunch of onze 
maandelijkse borrel. Zie jij jezelf daar al zitten?

Sfeer
Onze sfeer is informeel, dus geen jasje en dasje, tenzij dat nodig is. Kansen om door te groeien zijn er bij 
ons volop, eigen verantwoordelijkheid weegt zwaar. Ook collegialiteit vinden we belangrijk, want we doen 
het tenslotte met elkaar. Dat alles doen we voor en samen met onze samenwerkingspartners en
opdrachtgevers. Pas jij hier tussen?

Onze nieuwe collega
Jij beschikt over een afgeronde hbo-opleiding Bedrijfseconomie of vergelijkbaar en hebt 5 jaar ervaring in 
een soortgelijke functie. Je hebt affiniteit met getallen en werkt graag met Excel. Daarnaast heb je zowel 
kennis van jaarrekeningen als fiscale kennis; BTW, VPB, Overdrachtsbelasting. Kennis van Exact Globe en 
Synergy, projectadministratie en vastgoedorganisaties is een pre. Nauwkeurigheid, flexibiliteit en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel stellen wij erg op prijs. Goede communicatie- en analytische vaardigheden 
vinden wij trouwens ook heel fijn.

Spreekt ons bedrijf en de vacature jou aan?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer op deze vacature door een mail met jouw motivatie en cv te sturen 
aan m.vanoevelen@hdgroep.nl en we gaan graag met je in gesprek om te kijken wat jij kan toevoegen aan 
HD. 

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


