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Administratief medewerker (M/V) 
 
 
Public Space Management Services (PSMS), onderdeel van de Roxit Groep, richt 
zich op ICT dienstverlening met betrekking tot het kabels en leidingen ketenproces 
voor vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, waterschappen, provincies 
en netbeheerders en aannemers.  
 
Dit doen wij met ons product portfolio bestaande uit het MOOR Platform® en WoW 
Portaal®, dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en 
leidingen keten volledig ondersteunt. Zowel MOOR als WoW zijn unieke en 
vernieuwende oplossingen. 
 
PSMS is een innovatieve en ondernemende organisatie, die blijft investeren in 
(nieuwe) producten, diensten, kennis en mensen om mee te groeien met de 
ambities van onze klanten en partners. 
 

Administratief Medewerker (M/V) 
36/40 uur 

 
Functie 
Door het structureel toenemen van onze klantengroep zijn wij op zoek naar een 
administratief medewerker. Je werkt als specialist binnen een klein team die 
verantwoordelijk is voor het verwerken van aanvragen met betrekking tot 
vergunningen en meldingen van klanten. Het is een administratieve functie met 
veel klantcontact per e-mail. De binnengekomen aanvragen neem je in behandeling 
en werk je uit in verschillende systemen. Je hebt veel contact met gemeenten, 
waterschappen, provincies en aannemers.  
 
Cultuur 
Werken voor PSMS betekent onderdeel worden van een ondernemende club 
mensen, die handelen met daadkracht en een hands-on en no-nonsense mentaliteit 
hebben. PSMS is een informele organisatie die investeert in haar diensten, (nieuwe) 
producten, klanten, kennis en mensen. Wij zoeken mensen die oplossend, 
doelgericht en grondig te werk gaan. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij nodigen de volgende kandidaten uit om te solliciteren: 
• afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau; 
• resultaatgericht; 
• analytisch vermogen; 
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• accuraat; 
• flexibel; 
• communicatief vaardig; 
• teamspeler. 
  
Wat bieden wij? 
Werken bij PSMS betekent werken in een jonge en dynamische omgeving. Dat 
betekent korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng en een informele werksfeer.  
 
Verder bieden wij:  
• Een marktconform salaris 
• Een reiskostenvergoeding 
• Een leuk en enthousiast team 
• Een uitdagende functie 
• Interne opleiding tot specialist 
 
Sollicitatie 
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Stuur dan jouw CV en motivatie aan recruitment@roxit.nl. Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met Anne Hendriks op 088-
2173306. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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