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Vacature: Adviseur Sustainibility
Wil jij het verschil maken in energie, circulariteit en duurzaamheid en heb je relevante
werkervaring? Dan hebben wij een mooie functie voor jou bij de nummer 1 in de markt
Sustainability & Support team. Network. Dit jonge, enthousiaste en dynamische team
van de nummer 1 in de markt is op zoek naar nieuw talent!
Het Sustainability & Support team is onderdeel van de netwerkorganisatie van de
opdrachtgeveren verantwoordelijk voor de team overstijgende en tactiische activiteiten op
het gebied van onder andere energiemanagement, circulariteit en financial support.
Daarnaast hebben wij ons als teamvol enthousiasme aangesloten bij de Agile
transformatie.
De Opdrachtgever heeft een aandeel van bijna 0,8% in het totale elektraverbruik binnen
Nederland. Daarmee zijn we ons bewust van onze impact op onze omgeving. De doelstelling
van ons team is dan ook om het beste netwerk van Nederland te vergroenen door het een
onderdeel te maken van de energietransitie, oftwel het netwerk duurzaam maken. Om deze
doelstellingen te behalen lopen er diverse complexe projecten en vergroeningstrajecten bij
ons op de afdeling. Automatiseren, optimaliseren, kostenreductie, vergroenen en innoveren
zijn dan ook kernwoorden binnen ons team. Daarnaast willen we energie en circulariteit als
thema op de kaart zetten bij al onze collega’s, want zonder energie geen netwerk. Zonder
netwerk geen diensten voor onze klanten.
Jouw Rol
Je gaat direct aan de slag als adviseur Sustainability op een aantal complexe projecten met
als doel het behalen van de energiedoelstellingen binnen de Opdrachtgever. Je bent hierbij
de spin in het web tussen interne en externe partijen: van netbeheerders tot aannemers en
van energieleveranciers tot meetbedrijven. Ook binnen de opdrachtgever zelf is je netwerk
belangrijk en zie je het als een uitdaging om de diverse duurzaamheidsthema’s uit te rollen.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het in kaart brengen van kansen en risico’s van de energietransitie
- Het thema circulariteit binnen het netwerk van Opdrachtgever
- Het duurzaam, stabiel en betaalbaar maken van de energievoorziening van het
netwerk
- Voorspelbaar en transparant energiemanagement, zowel verbruik als kosten
- Bestaande processen binnen energieadministratie en -facturatie vereenvoudigen,
optimaliseren en automatiseren
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Jouw profiel
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• Ervaring met projectmanagement op grote complexe projecten
• Je hebt affiniteit met energie en duurzaamheid
• Je bent resultaatgericht en kent een groot doorzettingsvermogen
• Hands-on mentaliteit
• Je bent een verbinder, pro-actief, innovatief en kunt goed samenwerken
• Je kunt goed analyseren, gestructureerd denken en bewaart het overzicht
• Je hebt ambitie om uit te groeien tot een top-performer binnen het energie werkveld
Wat bieden wij jou?
• Uitdaging en werken in een jong, assertief en gemotiveerd team
• Grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Dynamische omgeving waarin snel gehandeld kan/moet worden
• Talentontwikkeling en opleiding
• Goede doorgroei mogelijkheden

Locatie: Den Haag/Amersfoort/Amsterdam
Opdracht: Vast dienstverband
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail:
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960

