Waterprof is op zoek naar een:

Adviseur Water & Energie
Standplaats Utrecht, voor 32-40 uur per week.
Over ons
Waterprof werkt aan leuke opdrachten op het gebied van water, klimaat en energie. Wij
brengen beweging en versnellen samenwerking tussen mensen en organisaties die zich inzetten
voor een leefbare aarde. Wij geloven in de kracht van persoonlijke verbinding om het verschil
te maken. Wij zoeken een collega die helpt onze dienstverlening uit te bouwen en complexe
uitdagingen bij klanten concreet handen en voeten kan geven en verder brengt. Ben jij die
betrokken idealist, die kennis heeft van de onderwerpen water, klimaat en energie? Wil jij
bijdragen aan de groei van Waterprof door het uitbreiden van onze dienstverlening? Wil jij je
ontwikkelen in een team van gedreven collega’s? Reageer op deze functie, dan verwelkomen
we jou binnenkort als onze collega!
Wat ga je doen?
Waterprof wil de energietransitie versnellen. Ons speerpunt hierin is aquathermie, warmte en
koude uit water. Voor onze klanten (veelal waterbeheerders, provincies en gemeenten) werken
we aan de ontwikkeling van beleid en programma’s, brengen we (koppel)kansen in beeld door
het uitvoeren van quickscans en leiden we nieuwe professionals op door trainingen en elearnings. We hebben de ambitie om de komende jaren actief aan de slag te gaan in
gebiedsprocessen, specifiek wijkuitvoeringsplannen van gemeenten, om samen met partijen
projecten succesvol van de grond te krijgen. Verbinden van opgaven en integraal samenwerken
zijn daarbij uitgangspunten.
Waterprof zoekt een adviseur die wil ondersteunen bij het waarmaken van onze ambities voor
het werkveld Water & Energie. Je werkt aan ondersteuning van landelijke en regionale
programma’s op het gebied van aquathermie. Je brengt onze aanpak ‘Schatzoeken
aquathermie’ in de praktijk en ontwikkelt onze dienstverlening in gebiedsprocessen en
wijkuitvoeringplannen. Daarnaast help je mee met de uitbouw van onze trainingen en elearnings op het gebied van aquathermie en geeft vorm aan communities of practice rond
water & energie. Je verbindt mensen en organisaties en verstevigt ons netwerk bij overheden,
bedrijven en kennisinstellingen.

Als adviseur:
• heb je 3 tot 5 jaar werkervaring binnen de watersector, ervaring bij waterschappen,
gemeenten, drinkwaterbedrijven is een pré;
• heb je een afgeronde HBO/WO opleiding in watermanagement, energie, ruimtelijke
ordening en governance van duurzaamheidsvraagstukken;
• ben je een verbinder met pro-actieve werkhouding die ons aquathermie portfolio helpt
uitbouwen;

• ben je een goede projectmanager, je zorgt voor heldere structuur en communicatie richting
collega’s en opdrachtgevers;

•
•
•
•
•

heb je interesse in zowel de technische als de governance aspecten van aquathermie;
volg je ontwikkelingen in de sector en luister je naar behoeften van klanten;
breng je energie en beweging in samenwerkingsprocessen;
word je enthousiast van organiseren, presenteren en groepen faciliteren;
ben je een pionier die het leuk vind om kansen te verkennen en verzilveren.

Wat bieden wij?
Waterprof biedt jou een afwisselende baan waarin jij jouw werkervaring vergroot in de wateren energiesector. Je werkt in een klein, enthousiast team dat de komende periode gaat groeien
en waar jij mede invulling aan geeft. We bieden je een marktconform salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij de betrokken Waterprof die wij zoeken?
Stuur je CV met motivatiebrief naar info@waterprof.nl. Wil je meer weten? Neem dan
telefonisch contact op met Ronald Hemel via 06-14 63 78 43.

Wij geloven in de kracht van verbinding voor een leefbare aarde.
Wij verbinden ons, vóór en met de toekomstige generatie, persoonlijk aan mensen en organisaties om
met hen een blijvende bijdrage te leveren aan een mooiere, leefbare aarde.
Samen met onze klanten versnellen wij watertransities door complexe wateropgaven concreet te maken
op lokaal en regionaal niveau, door ruimte te geven aan ontwikkeling van talent en door praktijkkennis
te laten stromen.

