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JUNIOR PROJECTLEIDER RAADHUIS ADVIES 
 

Wat ga je doen? 

Vanuit de schoolbank wil jij een vliegende start tegenmoet gaan bij een 

leuke werkgever. Samen met één van onze ervaren adviseurs werk je aan 

opdrachten voor onze klanten, veelal gemeenten, in het ruimtelijk domein. 

Deze opgaven kun je vanuit je opleiding en ervaring inhoudelijk plaatsen. 

Van daaruit leg je de focus op het organiseren van het proces om tot het 

gewenste resultaat voor de klant te komen. Je volgt de trends op ons 

vakgebied en zet je -samen met je collega’s- in om die in concrete 

marktkansen om te zetten. Van nature weet jij je relatienetwerk te 

onderhouden en uit te bouwen. 

 

Wat biedt Raadhuis Advies: 

Werken in een fijn kantoor in een inspirerende omgeving met restaurant 

en terras, waar je opdrachtgevers kunt ontvangen. Een baan met grote 

mate van vrijheid, afwisseling en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je 

leert, traint en werkt in een enthousiast, betrokken team en krijgt een 

marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Natuurlijk hoort daar een laptop, mobiele telefoon en auto van de zaak bij. 

Om vanuit thuis goed te kunnen werken wordt je thuiswerkplek ook 

ingericht. Tijd en ruimte om elkaar beter te leren kennen en samen iets te 

ondernemen vinden wij vanzelfsprekend. 

 

Wat zoeken wij? 

Je hebt een relevante HBO-/WO-opleiding afgerond, zoals, economie,  

bestuurskunde, bouwkunde, sociale geografie/planologie of 

verkeerskunde, en je wilt je kennis in de praktijk brengen. Maar dat is niet 

alles. Omdat wie je bent en wat je gelooft uiteindelijk het succes van een 

klus bepalen, leggen we de lat hoog.  

Wij verwachten van onze adviseurs ‘hersens, humor en dapperheid’.  

Dat betekent dat je verder kijkt dan je neus lang is en voor een 10 gaat, je 

met een lach kunt relativeren, je ondernemend bent en je het lef hebt om 

ook een moeilijke boodschap over te brengen.  

Je voelt je oprecht betrokken bij de klant, hebt oog voor wat die nodig 

heeft en anticipeert daarop. En bij dit alles mag je beseffen én ervaren dat 

zelfontwikkeling een proces van vallen en opstaan is. Wij zorgen met 

elkaar voor een prettige omgeving, waarin we samen leren, samen trainen 

en samen werken. Elk dag weer opnieuw.  

 

Het team 

Wij zijn een team van ervaren samenwerkende adviseurs uit deskundige 

adviseurs met ruime ervaring in proces- en projectmanagement van kleine 

en grote opgaven binnen een breed werkterrein. De achtergrond van onze 

adviseurs is heel divers en daar is ook plek voor binnen ons team. Wij 

werken slim, stellen de mens centraal en leveren kwaliteit. Wij houden 

ervan om samen onze tanden in opgaves te zetten en op deze manier 

collegiaal tot successen te komen. 

Wij vinden het belangrijk helder en open te communiceren, te inspireren 

en te verbinden.  Hier horen ook inspiratiebijeenkomsten en het bezoeken 

van interessante projecten bij. Wij zijn betrokken, maar ook kritisch. Als 

het nodig is, plaatsen we zaken weer in perspectief, liefst met een lach.  

Ook als het even moeilijk wordt blijven wij positief; wij rusten niet voordat 

het doel bereikt is. Zo bouwen wij aan een succesvolle samenwerking met 

de opdrachtgever. 

 

Solliciteer! 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel?  

Kom een kop koffie drinken en dan voeren wij het goede gesprek. Wil je 

meer informatie over de functie? Bel dan even naar Roel (06-205 617 15) 

of Kenzo (06-441 313 11)   

Ben jij net klaar met je opleiding of heb je al een jaartje werkervaring én ben je toe aan een volgende stap? Wil je het vak leren 
in een sterk team met ervaren adviseurs op geweldige projecten? Dan kan jij zomaar de nieuwe collega zijn die wij zoeken! 

Goed om te weten 
 

+ Minimaal 32 uur per week 

+ Wil je eerst informeel 
kennismaken? Kom dan eerst 
een kop koffie drinken en 
ontdek wie wij zijn. 


