
 

 
 
Ilja, Adviseur Duurzaamheid bij HetEnergieBureau vertelt: 
 
“Het is maandagochtend en ik rijd naar een gemeente in Midden-Brabant om samen met Serge en 
drie ambtenaren het concept uitvoeringsprogramma duurzaamheid door te nemen. Een vruchtbare 
bijeenkomst en met nieuwe input rijd ik terug naar kantoor. Op de terugweg naar Eindhoven bel ik met 
Jan over een offerte die de deur uit moet. Even sparren over de opzet kan nooit kwaad. Tijdens de 
lunch nemen we de vakantieplannen door met de collega’s: mooi vooruitzicht! Vervolgens ga ik  aan 
de slag met een monitoringsvraag van een gemeente. Ze hebben input nodig over de verdeling van 
het energieverbruik in hun gemeente. De dag sluit ik af met een overleg met Jules: we gaan een kaart 
maken met mogelijke toepassingen van restwarmte en daar kan ik zijn kennis goed bij gebruiken. 
Lijkt jou dit een leuke, afwisselende werkdag en wil je graag mijn collega zijn?” 
 
Ilja en haar andere collega’s bij HetEnergieBureau zoeken een nieuwe collega voor de 
functie van  

 
Adviseur Duurzaamheid 

(minimaal 24 uur per week) 
 
 
Wie zijn wij? 
Al meer dan tien jaar helpt HetEnergieBureau opdrachtgevers die werk willen maken van 
een duurzame samenleving. Een samenleving waar schone energie wordt gebruikt, 
grondstoffen op een slimme manier worden hergebruikt en zuinig wordt omgegaan met de 
natuur. Het besef van urgentie op deze thema’s neemt gelukkig toe. Samen maken we de 
wereld mooier. Wij vinden dat adviseren over een duurzame samenleving beter en slimmer 
kan. We hebben de kennis, kwaliteiten en een team van hoogwaardige en creatieve 
adviseurs in huis om organisaties en processen beter te maken. Onze opdrachtgevers zijn 
overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en particulieren. We helpen 
onze opdrachtgevers met het bepalen van een duurzame koers, het managen en realiseren 
van programma’s en projecten en het ontwikkelen van duurzame concepten.  
Voor HetEnergieBureau is het vanzelfsprekend dat we zelf ook duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Voorbeelden van recente projecten op het gebied van duurzaamheid zijn: 

• De ontwikkeling van een brede duurzaamheidsvisie voor de gemeente Meierijstad; 
• De totstandkoming van een met cijfers onderbouwde Routekaart Ede 

Energieneutraal; 
• De berekening van het effect van energieprojecten in opdracht van de provincie 

Limburg. 
 
Kijk voor meer informatie over HetEnergieBureau en onze werkwijze op 
www.hetenergiebureau.nl 
 
  

http://www.hetenergiebureau.nl/
http://www.hetenergiebureau.nl/


 

Wie ben jij? 
Je gelooft in de kracht van duurzame ontwikkeling en bent breed georiënteerd binnen dit 
thema. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan ons team Beleid en Strategie. Je begeleidt 
opdrachtgevers bij het uitvoeren van adviestrajecten op het gebied van duurzame 
ontwikkeling in brede zin en energie/klimaatbeleid in het bijzonder. Daarbij gaat het vooral  
om beleidstrajecten en monitoring. Je weet hoe processen bij overheden lopen en hebt 
ervaring met trajecten met verschillende stakeholders. Je krijgt energie van presenteren en 
het sturen van processen. Je voelt je thuis in een commerciële werkomgeving, pikt 
verkoopsignalen op en bent in staat om nieuwe opdrachten binnen te halen. Je beschikt over 
creativiteit om nieuwe marktideeën te genereren. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, je 
team en je omgeving. Je bent positief kritisch, nieuwsgierig en kunt zowel in teamverband als 
zelfstandig werken. Je wilt bijdragen aan een duurzaam advies en zet altijd een stap extra 
om de klant een goed product te leveren. 
 
Wat neem je mee? 
Om in ons team te passen neem je onderstaande zaken mee: 

• Een relevante HBO of WO opleiding (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 
milieu, ruimtelijke ontwikkeling of bestuurskunde); 

• Minimaal drie jaar relevante werkervaring;  
• Ervaring in het managen van projecten; 
• Een commerciële instelling waarbij je in staat bent om nieuwe opdrachten binnen te 

halen; 
• Plannen en organiseren zit in je bloed; 
• Kennis van het cijfermatige onderbouwen van de energietransitie waarbij je handig 

bent met Excel; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 
• De durf om te verrassen met nieuwe en creatieve ideeën bij onze opdrachtgevers;  
• Humor. 

 
Wat bieden wij? 
Werken binnen HetEnergieBureau betekent dat geen dag hetzelfde is. Je werkt voor 
meerdere opdrachtgevers waarbij het belangrijk is dat je snel moet kunnen schakelen. Van 
ons krijg je daar veel flexibiliteit voor terug en we zorgen dat je de juiste middelen hebt om je 
werk goed te kunnen doen. Thuiswerken en deeltijdwerken is bij ons geen probleem. Wel 
zien we je graag op gezette tijden op onze thuisbasis in Eindhoven waar we elkaar 
ontmoeten. We kennen een informele werksfeer en flexibele werktijden. Bij de start proberen 
we je zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast krijg je een grote mate van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend bieden we een marktconform salaris en hebben we 
goede arbeidsvoorwaarden.   
 
Hoe selecteren wij? 
Binnen een week na je sollicitatie krijg je bericht of we interesse hebben in een persoonlijke 
ontmoeting. Dit plannen we in overleg met jou. Is dit gesprek voor beide partijen positief dan 
nodigen we je uit voor een tweede ronde waarbij wij jou ook een inhoudelijke casus 
voorleggen. In het hele proces betrekken we jouw toekomstige collega’s omdat we het 
belangrijk vinden dat je in het team past. Zijn we gezamenlijk nog steeds positief na deze 
twee rondes, dan komt er een voorstel voor indiensttreding.  
 



 

Reageren? 
Ben je enthousiast over deze vacature? We zien je reactie graag tegemoet. Stuur je 
motivatie en CV per email vóór 1 mei 2019 naar Angela Manders op emailadres 
manshradvies@kpnmail.nl. MANS HR advies begeleidt deze werving- en selectieprocedure 
voor HetEnergieBureau. 
Heb je nog vragen? Bel dan met onze officemanager Tanja Wegner op telefoonnummer 
(040) 2574960. Zij verbindt je graag door met Jan of Serge die al je inhoudelijke vragen 
willen beantwoorden. 
 
Acquisitie stellen we niet op prijs. 
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