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Wil jij je ontwikkelen als adviseur op het gebied van luchtvaart bij een onafhankelijk
onderzoeks- en adviesbureau? Ter versterking van het Adecs Airinfra Consultants-team zijn we op zoek
naar een:

Jr. Aviation Consultant
Als consultant bij Adecs heb je zowel een uitvoerende als adviserende rol en wordt er van je verwacht
dat je bijdraagt aan het verder ontwikkelen van onze consultancy-tak. Onze opdrachtgevers zijn het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie, luchthavens en lagere overheden. Onze
projecten hebben inhoudelijk betrekking op milieueffecten, veiligheid, luchtruim en drones. Naast
inhoudelijke kennis is goede communicatie, ambitie voor verdere ontwikkeling en de bereidheid om
(op projectbasis) bij een opdrachtgever te werken van belang. Het hebben van ervaring en connecties
bij onze opdrachtgevers en specialistische kennis op het gebied van een van onze werkdomeinen is
een pre.
De baan
Je werkt zelfstandig en in teamverband aan kortlopende projecten;
Je werkt aan de luchtvaartdomeinen milieueffecten, veiligheid, luchtruim en drones;
Je voert hiervoor berekeningen uit, analyseert de effecten en rapporteert hierover;
Je bouwt kennis op om zelfstandig projecten te kunnen leiden;
Je bouwt een eigen netwerk van opdrachtgevers op;
Je adviseert de opdrachtgevers op onze werkdomeinen.
Jouw profiel
Je hebt een technische opleiding, bij voorkeur op academisch niveau, met succes afgerond;
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (i.v.m. Nederlandse opdrachtgevers);
Je hebt affiniteit met luchtvaart, luchthavens en luchthaven- en luchtruimprocessen;
Je werkt graag in teamverband en je bent bereid bij opdrachtgevers te werken;
Je bent proactief, communicatief vaardig en resultaatgericht;
Je beschikt over goede analytische vaardigheden en hebt ervaring met rekenmodellen;
Ervaring met GIS-pakketten en/of ervaring met Python is een pre.
Wie zijn wij?
Adecs 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,
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.
Wat bieden wij?
Een prettige, informele maar professionele werkomgeving waar je alle ruimte krijgt voor creativiteit en
je professionele ontwikkeling. Het team waarin je komt te werken bestaat uit hoogopgeleide
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medewerkers. Wij bieden een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden die passen bij de
functie en jouw ervaring.
Geïnteresseerd?
Dan

maken

wij

graag

kennis

met

je!

Stuur

je

CV

met

motivatie

voor

14

mei

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.
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