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Wil jij je ontwikkelen als junior adviseur op het gebied van luchtvaart bij een onafhankelijk 

onderzoeks- en adviesbureau? Ter versterking van het Adecs Airinfra-team zijn we op zoek naar een: 

 

Junior Airport Consultant 

 

Als junior consultant bij Adecs Airinfra word je vanaf dag één betrokken bij adviestrajecten, waar je 

aanvankelijk ervaring zult opdoen met berekeningsmodellen welke de basis vormen van onze 

adviestrajecten. In korte tijd kun je expertise opbouwen op één of meer van onze werkterreinen: 

milieueffecten rond luchthavens (geluid, externe veiligheid, emissies), capaciteit en planning, 

regelgeving of projectmanagement. Je bent mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten 

voor ontwikkeling van luchthavens, waarbij je op termijn veel contact met onze opdrachtgevers hebt. 

De resultaten van de analyses die tijdens deze projecten benodigd zijn, kun je helder weergeven. 

Daarnaast lever je, in samenwerking met de andere teamleden, een bijdrage aan het doorontwikkelen 

en uitbreiden van het kennisveld van Adecs Airinfra.  

 

Jouw profiel 

 Je bent bij voorkeur afgestudeerd aan de TU Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek of je hebt 

een vergelijkbare masteropleiding aan een technische universiteit met succes afgerond. 

 Je hebt affiniteit met luchtvaart, luchthavens en luchthavenprocessen.  

 Je bent resultaat- en klantgericht, oprecht en gedreven. 

 Je bent in je element in een dynamische en commerciële omgeving. 

 Je werkt graag in teamverband. 

 Kennis van vliegtuiggeluid en vliegtuigprestaties is een pre. 

 Goede vaardigheid in het gebruik van Excel en grafische pakketten (AutoCad/GIS) is een pre. 

 Je beschikt over goede analytische vaardigheden en vindt het een uitdaging om berekeningen uit 

te voeren met complexe rekenmodellen. 

 Je bent representatief, sociaal vaardig en hebt een proactieve houding. 

  

Wie zijn wij? 

Adecs Airinfra is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in de luchtvaart dat zich richt op zowel 

de Nederlandse als de buitenlandse luchthavenmarkt. Onze missie is het “Creëren van duurzame 

waarde voor regionale luchthavens, rekening houdend met mens en milieu”, dit doen wij zowel 

met consultancy als IT-oplossingen. Als consultants adviseren wij voornamelijk luchthavens, maar 

daarnaast ook luchthavenautoriteiten, overheden en andere aan de luchtvaart gerelateerde bedrijven. 

Onze werkzaamheden hebben veelal betrekking op het onderzoeken van effecten die voorgenomen 

aanpassingen/uitbreidingen van de luchthavens hebben. In het kader daarvan geven wij onze adviezen 

aan de luchthavens om die aanpassingen/uitbreidingen op een zo efficiënt mogelijke manier uit te 

voeren.  

 

Wat bieden wij? 

Een prettige, informele maar professionele werkomgeving in het World Trade Center in Den Haag waar 

je alle ruimte krijgt voor creativiteit en je professionele ontwikkeling. Het team waarin je komt te 

werken bestaat uit hoog opgeleide medewerkers. Wij bieden een marktconform salaris en goede 

arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie en jouw ervaring. 

 

Adres: 

WTC The Hague 

Toren C | 8e etage 

Prinses Beatrixlaan 542 

2595 BM | Den Haag 

+31 (0)85 00 711 00 

info@airinfra.eu 

www.airinfra.eu 
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Geïnteresseerd? 

Dan maken wij graag kennis met je! Stuur je CV met motivatie naar k.vandrongelen@airinfra.eu t.a.v. 

Karin van Drongelen. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Wilbert 

Haverdings via 06-52035401 of w.haverdings@airinfra.eu. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 


