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Projectleider/adviseur duurzaamheidsprojecten
Functieomschrijving
JMA zoekt een enthousiaste projectleider/adviseur die zich thuis voelt in een meer duurzame wereld en daarin
aantoonbaar werkervaring en een groot netwerk heeft, bij voorkeur in het beleidsveld klimaat neutrale gemeente. Als
projectleider/adviseur ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan projecten, die gelijktijdig worden uitgevoerd. De
rol die je hierbij speelt kan variëren van een klankbordfunctie en adviseur voor opdrachtgever, meestal een gemeente of
een samenwerkingsverband van gemeenten, tot projectleider. Je werkt nauw samen met onze senior en junior adviseurs
en bent mede verantwoordelijk voor vaak politiek gevoelige projecten, zoals bijvoorbeeld de invoering van een beleidsplan
of routekaart voor de komende jaren, het realiseren van een warmtevisie, klimaatstresstest of het opzetten van projecten
rondom energiebesparing bij woningeigenaren en huurders en een aanpak/beleid voor meer gas-loze woningen. Hierbij
zijn communicatieve en coördinerende kwaliteiten van belang. Als adviseur voer je overleg met vertegenwoordigers van
de opdrachtgever over de beleids- en projectplannen en ben je vanzelfsprekend (mede)verantwoordelijk voor de
projectplanning en –begroting. De werkzaamheden vinden zowel plaats op ons kantoor in Zeist als bij onze
opdrachtgevers op locatie. JMA is goed bekend bij veel gemeenten in Nederland en werkt door het hele land.
Profiel
Wij vragen:
een enthousiaste, flexibele, creatieve, communicatief vaardige en leergierig ingestelde persoonlijkheid;
met affiniteit voor duurzaamheid;
academisch werk- en denkniveau;
(werk)ervaring met verschillende duurzaamheidsvraagstukken, bij voorkeur het opstellen van een warmtevisie
en/of het uitvoeren van klimaatstresstesten;
ervaring met projectleiding, bij voorkeur ook ondersteund met relevante opleidingen;
ervaring met gemeentelijke projecten, en besluitvormingsprocessen;
een goed ontwikkeld netwerk bij gemeenten;
positieve houding ten aanzien van detachering bij opdrachtgevers;
rapportagevaardigheden voor onder meer het opstellen van project- en onderzoeksrapporten, beleidsstukken en
college- en raadsvoorstellen;
in bezit van rijbewijs B;
een leuke collega voor het JMA team.
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform en zoals gebruikelijk in de branche en zakelijke dienstverlening, afhankelijk van je leeftijd en ervaring.
Reageren:
Stuur je CV met een e-mail naar wim.nooijen@jma.nl.

