Vacature initiatiefrijke werkstudent EVTools Elektrisch Vervoer
EVConsult is een strategisch adviesbureau dat vanuit Amsterdam wereldwijd werkt aan het
versnellen van duurzame mobiliteit. Bij EVConsult geloven we in elektrisch vervoer, waarbij
duurzaamheid, onafhankelijkheid en een schone leefomgeving voor ons centraal staan. We lopen
voorop in onze markt en daar zijn we trots op. Ben je op zoek naar een uitdagende baan als
werkstudent, heb je een opleiding op (technische) bestuurs-/bedrijfskunde, IT, planologie en
energie- of innovatiewetenschap of iets in die richting? En heb je daarnaast een drive om de
introductie van elektrisch vervoer te versnellen? Dan hebben we een match.
Onze missie: 100% elektrisch vervoer
EVConsult is in Europa het eerste gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van elektrisch vervoer
en heeft de afgelopen 10 jaar een groot netwerk opgebouwd in de energie- en de automotivesector,
zowel in zowel Nederland als daarbuiten. We voorzien private en publieke partijen van strategisch
advies, marktanalyses en projectmanagement op het gebied van o.a. laadinfrastructuur, Smart grids
en duurzame energieopwekking. Zo komen wij iedere dag een stap dichterbij ons doel:
100% duurzaam vervoer.
Jouw bijdrage
De IT-diensten van EVConsult zijn in de afgelopen maanden enorm gegroeid. Onze opdrachtgevers
en ons team geloven sterk in het optimaal inzetten van databanken en -systemen voor onze
opdrachten. Of dit nu gaat om data-gebaseerd advies, een online wagenparkscan of een GIS-kaart
die inzicht geeft in hoe een toekomstig laadnetwerk van een provincie eruitziet, elk product versnelt
op zijn eigen manier de introductie van elektrisch vervoer.
Onze prognose- en plankaartenkaarten laten op buurtniveau zien wat het verwachte aantal
elektrische auto’s in 2025 zijn en welke laadinfrastructuur hiervoor benodigd is. De EVMaps zijn bij
uitstek geschikt om provincies, gemeenten, energiebeheerders en de Charge Point Operators
(CPOs) te faciliteren met de planmatige uitrol van publieke laadinfrastructuur. Zo wordt voor deze
stakeholders snel inzichtelijk waar de laadpalen geplaatst zullen worden en daar word jij
medeverantwoordelijk voor!
Het is jouw taak dat je per gemeente zo efficiënt mogelijk een dekkend laadnetwerk uitdenkt. Dit
doe je door te werken in ons EVMaps systeem dat zo is gebouwd dat de klant kan meekijken en
feedback kan geven op voorgestelde locaties. Tijdens het gehele proces onderhoud je contact met
de klant en houd je tijdens het plaatsen van de laadpalen rekening met hun specifieke wensen en
eisen.

Pilotenstraat 18D
1059 CJ Amsterdam
Nederland

E
administratie@evconsult.nl
W
www.evconsult.nl
KvK 54711088

IBAN Nederland
BTW

NL55 TRIO 0254674488
NL851411897B01

Onze ideale kandidaat
Je ziet kansen die anderen niet zien en gelooft in de mogelijkheden van duurzame mobiliteit en
energie. En verder:
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar voor minimaal 16 uur per week;
• Je bent beschikbaar vanaf 1 september 2020
• Je studeert (technische) bestuurs-/bedrijfskunde, IT, planologie en energie- of
innovatiewetenschap of iets in die richting;
• Je bent accuraat, nauwkeurig en maakt computerprogramma’s je snel eigen;
• Ervaring met/kennis van GIS-systemen heeft een pré;
• Je neemt initiatief en bent proactief;
• Je bent een organisatietalent en zorgvuldig;
• Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands.
Jij krijgt van ons
Naast een marktconforme vergoeding, krijg je een unieke leerervaring met voldoende begeleiding én
vrijheid. Er is volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te helpen ons bedrijf verder uit te
bouwen. Wij zijn een adviesbureau dat kwaliteit levert en een betrouwbare sparringpartner voor onze
klanten is. Een hecht team van 20 collega’s die elkaar iedere dag uitdagen het beste uit zichzelf te
halen. We zijn scherp en eerlijk naar elkaar, want we geloven dat we alleen op die manier tot het beste
resultaat komen. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij het nummer 1 adviesbureau zijn in onze sector.
Natuurlijk zijn er ook legendarische uitjes. Denk aan: zeilen bij Muiden, stappen in Antwerpen of een
uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel.
Enthousiast?
Dan maken we graag kennis met je! Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Nicole (hr@evconsult.nl). Heb
je nog vragen over deze vacature? Bel Nicole dan gerust op 06-11130581.
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