Vacature junior adviseur circulaire economie
Datum

6 augustus 2019

Job titel

Junior adviseur circulaire economie (m/v)

Organisatie

Partners for Innovation

Standplaats

Amsterdam

Startdatum

1 september 2019

Functie-eisen

-

Werkveld

Circulaire economie, strategisch adviseren, levenscyclusanalyse (LCA), circulaire business
ontwikkeling en duurzaam verpakken.

Beschrijving

Voor het uitvoeren van innovatieve ketenprojecten op het gebied van circulaire economie is
Partners for Innovation op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v).

MSc. Technisch, Bedrijfskunde en/of Milieukunde
Relevante werkervaring: 0-1 jaar
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
32 - 40 uur per week

Partners for Innovation
Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. Samen met een gedreven
team van professionals werk je aan uitdagende en innovatieve projecten, die bijdragen aan
de transitie naar een duurzame toekomst. Opdrachtgevers zijn bedrijven,
brancheorganisaties, overheden en ngo’s in Nederland, Europa en Afrika. Onze werkvelden
zijn de circulaire economie, duurzame energie en agribusiness. Partners for Innovation
bestaat 15 jaar en heeft 13 medewerkers in Nederland en 5 in Niger. Onze kernwaarden
zijn: deskundig, duurzaam, resultaatgericht, innovatief en verbindend.
De functie
Je werkt met ketens van bedrijven, brancheorganisaties en overheden aan projecten op het
gebied van circulaire economie. Deze projecten zijn divers en afwisselend; de rode draad is
de realisatie van winstgevende circulaire waardeketens. Je bent betrokken bij trainingen,
workshops, verkenningen en verduurzamingsplannen, en bij het begeleiden van
innovatieprojecten. Jouw rol varieert per project: je benadert spelers in het veld en
inventariseert meningen en feiten, je analyseert de verzamelde gegevens, je adviseert
klanten als onderdeel van het projectteam, je verwerkt de adviezen in pragmatische
rapporten en presentaties.
Profiel
Je bent zeer gemotiveerd, analytisch, zorgvuldig en uitstekend in schriftelijke en mondelinge
communicatie, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Bij voorkeur heb je ervaring
met het uitvoeren van projecten op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en
ketensamenwerking. Je kan duidelijk en goed gestructureerd schrijven en doorgrondt
complexe projecten en de verschillende belangen van stakeholders met gemak. Verder ben
je aantoonbaar ondernemend, een team player, goed in het vinden van praktische
oplossingen en in het uitstippelen van je eigen weg. Je hebt een relevante universitaire
opleiding (b.v. technisch, bedrijfskunde of milieukunde) en 0-1 jaar werkervaring. Deze
functie is heel geschikt voor kandidaten die een eerste stap willen zetten met hun carrière in
bovengenoemde werkvelden.
Persoonlijke groei
Partners for Innovation hecht sterk aan ontplooiing en persoonlijke groei. Er is dan ook veel
aandacht voor uitwisseling van ideeën, coaching en zelfontwikkeling. De werksfeer is prettig
en zeer open; creativiteit, initiatief en zelfstandigheid staan hoog in het vaandel.
Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Contact

Interesse? Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief voor 15 september via
jobs@partnersforinnovation.com o.v.v. adviseur circulaire economie. Wil je meer weten over
deze vacature, neem dan contact op met Ingeborg Gort of Peter Vissers, telefoonnummer
+31 (20) 62 00 511.

Webadres

www.partnersforinnovation.com

