Medior Consultant Electric Mobility
Met jouw passie voor zero emissie vervoer zorg jij samen met een team hoogopgeleide
professionals voor het versnellen van de transitie naar een duurzame toekomst.
Wil jij werken in de dynamische wereld van elektrisch vervoer met gepassioneerde
professionals? Bij EVConsult werken we vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid, omdat wij
geloven dat ons team dan tot de beste resultaten komt. Bij EVConsult werken mensen met een
glimlach op het gezicht. Wat we van jou vragen? Je gedrevenheid, passie en kennis voor een
emissievrije wereld door te werken aan energie infrastructuur voor zero emissie vervoer.
Wie zijn wij?
EVConsult helpt overheden en het bedrijfsleven in de transitie naar zero emissie vervoer. Dit doen
we door middel van strategieontwikkeling, inkoopadvies en realisatieadvies in energie infrastructuur
voor elektrisch vervoer, ondersteund door innovatieve IT-oplossingen. Vanuit ons hoofdkantoor in
Amsterdam (en vanuit huis) werken wij in zelfsturende teams, waarbij volop ruimte is om jezelf
verder te ontwikkelen.
Waarom kies jij voor EVConsult?
Wij zijn een ambitieus bedrijf dat de beste wil zijn in het vakgebied. We zijn scherp en eerlijk naar
elkaar, want we geloven dat we alleen op die manier tot het beste resultaat komen. Onze ervaren
professionals zijn toptalenten in de EV-sector met hun vakkennis, marktinzicht, en
adviesvaardigheden. Bij EVConsult maak je deel uit van een gedreven, enthousiast en hecht team
van circa 20 collega’s. We proberen het beste in elkaar naar boven te halen en vinden het belangrijk
om elkaar echt te leren kennen. Naast hard werken is plezier belangrijk bij EVConsult. Een sportieve
activiteit en/of borrel gaan wij dan ook niet uit de weg!
Wat doe jij als Medior Consultant?
Ga jij verder waar anderen stoppen en heb je een inhoudelijke drive om de introductie van elektrisch
vervoer te versnellen? Dan ben jij de Medior Consultant die wij zoeken!
Functieomschrijving:
Als Medior Consultant ben jij verantwoordelijk voor:
- De projectleiding van adviestrajecten voor publieke en private opdrachtgevers;
- Het aansturen en opleiden van consultants in je projecten en daarbuiten;
- Acquisitie van projecten bij bestaande of nieuwe klanten i.s.m. je collega’s;
- Het continu verbeteren van de interne organisatie t.b.v. groei en ontwikkeling.
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Een voorbeeld
Je adviseert samen met Lies een grote gemeente over de verwachte groei van elektrische
personenauto’s, bestelauto’s, vracht en vaartuigen in hun gemeente. Door het succes worden jullie
ook gevraagd te begeleiden bij de uitrolstrategie en inkoop van laadinfrastructuur, zodat de
opdrachtgever zeker is dat de groei in goede banen wordt geleid. Parallel daaraan werk je met
collega’s Frans en Rowana aan een project voor een grote branchevereniging die relevant wil blijven
in de wereld van elektrisch vervoer. Dit doe je door een nieuwe strategie voor ze te bedenken en
gezamenlijk proposities voor hun leden te ontwikkelen. Iedere dag komen wij zo een stap dichterbij
ons doel: 100% elektrisch vervoer.
Wat neem je mee?
Je ziet kansen die anderen niet zien en gelooft in de mogelijkheden van zero emissie vervoer.
Daarnaast:
- Heb je een universitaire opleiding afgerond en heb je minimaal 3 jaar relevante
werkervaring;
- Heb je ervaring als consultant of projectmanager;
- Heb je kennis van de EV- of (duurzame) energiemarkt;
- Ben je ondernemend en signaleer je kansen in de markt;
- Ben je analytisch en resultaatgericht;
- Heb je bij voorkeur affiniteit met inkooptrajecten;
- Een werkreis naar het buitenland: prima!
Een technische achtergrond is een voordeel, maar geen vereiste.
Wat bieden wij?
We bieden jou de volgende zaken:
● De kans om samen te bouwen aan een duurzame toekomst;
● Marktconform salaris (goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden);
● Duurzaam pensioenfonds;
● Doorgroeimogelijkheden: naast onze gedeelde visie voor de toekomst: 100% zero emissie
vervoer, vinden we het ook belangrijk om ons in te zetten voor jouw loopbaan;
● Je werkt samen in een hecht en enthousiast team;
● Vele (sportieve) activiteiten en borrels;
● Legendarische uitjes.
Is de rol van Medior Consultant bij EVConsult jou op het lijf geschreven?
Deel jij onze missie en wil jij helpen versnellen naar een emissievrije wereld samen met onze klanten
en partners? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! Als we denken dat je een goede match
bent nodigen we je uit voor een kennismaking. Je hoort altijd van ons.
Heb je vragen?
Bel of mail dan met Nicole Nan (06 11 13 05 81, hr@evconsult.nl). Bezoek ook onze website en social
media kanalen en maak alvast uitgebreid kennis met EVConsult.
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