SENIOR ADVISEUR RAADHUIS ADVIES
Geerts & Partners is voor Raadhuis Advies op zoek naar een senior-adviseur. Deze functie binnen het sterk groeiende Raadhuis
Advies biedt jou de kans om de functie grotendeels zelf vorm te geven en een elementaire bijdrage aan hun groei te leveren.

Raadhuis Advies

Jouw profiel

Raadhuis Advies bestaat uit een team van 10 deskundige en enthousiaste

Wie je bent en wat je gelooft bepalen uiteindelijk het succes van een klus.

adviseurs met ervaring in proces- en projectmanagement van kleine en

De lat ligt bij Raadhuis Advies hoog. Zij verwachten van de adviseurs

grote opgaven. Zij werken binnen een breed spectrum aan werkvelden

‘hersens, humor en dapperheid’. Dat betekent dat je verder kijkt dan je

met een accent op vraagstukken in het fysieke domein en mobiliteit. Naar

neus lang is en voor het maximaal haalbare gaat (hersens). Met een lach

gelang de opgave wordt deze door een adviseur of in teamverband

kun je relativeren (humor). Je bent ondernemend en hebt het lef om ook

opgepakt. Ze werken slim, stellen de mens centraal, zijn resultaatgericht

een moeilijke boodschap over te brengen (dapperheid).

en leveren kwaliteit. Startend met het goede gesprek wordt binnen de

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

opgave naar duurzaamheid en meerwaarde gezocht. Door het proces

heeft en anticipeert daarop. Je schakelt makkelijk en vlot tussen

voorop te stellen en in kansen te denken, komen ze tot passende

verschillende opdrachten en projecten. Daarbij behoud je het overzicht.

oplossingen die vernieuwend en breed gedragen zijn.

Je bent hands on en creatief in je aanpak. Een netwerker, die het leuk
vindt om relaties op te bouwen en te benutten.

Geboden wordt:

Raadhuis Advies is op zoek naar een sterke adviseur, die Raadhuis Advies

Gevraagd wordt:

verder wil helpen uitbouwen; er is ruimte om mee te ondernemen.

-

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 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.

Het team

Het team van adviseurs heeft allen kennis van project- en
procesmanagement. De achtergrond van de adviseurs is heel divers en

sociale geografie/planologie of verkeerskunde);
-

daar is ook plek voor binnen het team. Als senior-adviseur begeleidt je ook
junior-adviseurs in gezamenlijke opdrachten om hen zo het vak eigen te

HBO-/WO werk- en denkniveau (bijv. bestuurskunde, economie,
Ervaring met rol van opdrachtgever-opdrachtnemer en projectmatig
werken;

-

Minimaal 5-6 jaar ervaring in je vakgebied.

laten maken. Voor hun werkwijze en informatie over opdrachten: kijk op
www.raadhuisadvies.nl

Kies jij voor Raadhuis Advies?
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor

Je toekomstige collega’s vinden het belangrijk helder en open te

1 mei 2022 en upload je cv en motivatie via onze website:

communiceren, te inspireren en te verbinden. Hier horen ook

https://www.geerts-partners.nl/vacatures.

inspiratiebijeenkomsten en het bezoeken van interessante projecten bij.

De voorgesprekken vinden plaats op 11 mei 2022.

Ze zijn betrokken, maar ook kritisch. Als het nodig is, plaatsen ze zaken
weer in perspectief, liefst met een lach.

Zodra de data van de gesprekken met de opdrachtgever bekend zijn,

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

worden die op onze website gepubliceerd.

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

Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Carelien Liebrecht,

de opdrachtgever.

bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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