Business Unit Manager
We-Boost Transitions is een adviesbureau met een missie: het versnellen van de transitie naar
een klimaatneutraal en circulaire samenleving.
Wij zijn werkzaam binnen de bouw- en infrasector en bieden diensten aan binnen 3 thema’s:
analyse en onderzoek, inkopen en aanbesteden en activatie en inspiratie. Dit vertaalt zich
in concrete projecten zoals het verduurzamen van het inkoopproces van een gemeente,
het ondersteunen van een aannemer binnen een innovatiepartnerschap, het realiseren van
duurzaamheidsdoelstellingen binnen de planuitwerking in GWW-projecten, het uitvoeren van
MKI- en CO2-berekeningen en het geven van inspirerende trainingen en workshops.
Vanaf 1 januari 2020 zijn wij gevestigd aan de Nijverheidsweg 16 te Utrecht. Hier deel je het
kantoor met de circa 30 medewerkers van verschillende zusterbedrijven binnen We-Boost.

Als Business Unit Manager
bij We-Boost Transitions:
• Identificeer je jezelf met de missie van
het bedrijf en draag je deze missie uit;
• Ben je de drijvende kracht achter de
ontwikkeling en groei van het bedrijf;
• Geef je samen met de operationeel
verantwoordelijke leiding aan het team;
• Werk je (minimaal 50% van je tijd)
binnen projecten.

Wij

Jij

• Zijn een groep bedrijven met
voornamelijk young professionals die
gelijkwaardig samenwerken;
• Werken hard om te voldoen aan onze
eigen hoge kwaliteitseisen en om een
positief verschil te maken;
• Zien een unieke kans voor jou om vorm
te geven en mee te bouwen aan een
startend bedrijf;
• Bieden een marktconform salaris,
vrijheid in de invulling van je mobiliteit,
jaarlijkse inhoudelijke trainingen en een
vrij te besteden opleidingsbudget

• Hebt minimaal 3 jaar relevante
werkervaring met business development
en/of binnen het thema duurzaamheid;
• Beschikt over een breed netwerk met
concrete toegevoegde waarde voor WeBoost Transitions;
• Voelt je op je plek, ziet en verzilvert
kansen binnen de dynamiek van een
startend bedrijf;
• Bent zelfstandig inzetbaar binnen
projecten en intrinsiek gemotiveerd om
bij te dragen aan de transitie naar een
klimaatneutrale en circulaire samenleving;

Word je enthousiast van deze vacature en wil je kennis maken tijdens een persoonlijk
gesprek? Stuur dan nu je CV en korte motivatiebrief op naar wiebe@we-boost.nl.
Heb je nog vragen? Bel Wiebe Zijlstra op 06-510 46 456.

