Gezocht: Adviseur Duurzaamheid GWW
We-Boost Transitions is een adviesbureau met een missie: het versnellen van de transitie naar
een klimaatneutrale en circulaire samenleving.
Binnen deze transitie ligt onze focus op het verduurzamen van de grond-, weg- en
waterbouw (GWW) en op het realiseren van de proces- en productinnovaties in deze sector.
Wij werken met en voor partijen binnen de gehele bouw- en infraketen: opdrachtgevers,
aannemers en leveranciers. 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.
Wij zijn gevestigd aan de Nijverheidsweg 16 te Utrecht. Hier deel je het kantoor met de circa
30 medewerkers van verschillende zusterbedrijven binnen We-Boost.

Als Adviseur Duurzaamheid GWW
bij We-Boost Transitions:
• Werk je op projectbasis voor diverse
klanten op uiteenlopende projecten
binnen de bouwketen;
• Vorm je een eigen visie over
duurzaamheidsvraagstukken en kom je
klantgericht met oplossingen;
• Word je enthousiast van werken bij een
start-up en draag je actief bij aan de
ontwikkeling en groei van We-Boost
Transitions;

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 jezelf
te ontwikkelen 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 2 jaar) relevante werk
ervaring met duurzaamheid binnen de
GWW-sector;
• Vertaalt jouw vergaande inhoudelijke
kennis eenvoudig naar toegevoegde
waarde voor klanten;
• Bezit sterke commerciële en sociale
vaardigheden die je graag inzet in je rol
als adviseur;
• Hebt een warm en relevant netwerk
waarbinnen je kansen verzilvert voor het
bedrijf.

Word je enthousiast van deze vacature en wil je kennis maken tijdens een persoonlijk gesprek?
Neem nu contact op met onze Recruiter Claudia Hagenaars

claudia@hagenaarsrecruitment.nl

06-43620890

