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Wil jij je ontwikkelen als adviseur bij een belangrijk adviesbureau in Nederland, dat bijdraagt aan de
verduurzaming van de luchtvaart? En zit je nog aan het begin van je carrière? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Jr. Aviation Consultant
Meewerken aan de transitie van de luchtvaart
Als consultant bij Adecs heb je zowel een uitvoerende als adviserende rol en werk je in een team aan
het verder ontwikkelen van onze consultancy-tak. Je houdt je bezig met projecten die milieueffecten
en vliegveiligheid rondom luchthavens in kaart brengen, maar ook help je met het verder ontwikkelen
van het luchtruim en de toekomstige inpassing van onbemande luchtvaart. Naast passie voor
verduurzaming van de luchtvaart zijn goede communicatievaardigheden en ambitie om jezelf te
ontwikkelen van belang. Als aanvulling voor ons team zijn wij op zoek naar een jonge adviseur, die
zich graag bezighoudt met actuele uitdagingen zoals milieu, duurzaamheid, veiligheid en drones. De
projecten voeren we uit voor verschillende opdrachtgevers, zoals de overheid en alle Nederlandse
luchthavens, maar ook voor provinciale en lokale overheden.
De baan
Je werkt in verschillende luchtvaartdomeinen;
Je werkt zelfstandig en in teamverband aan actuele (internationale) luchtvaartprojecten;
Je voert hiervoor berekeningen uit, analyseert de effecten en presenteert deze;
Je bouwt kennis op om zelfstandig projecten te kunnen leiden;
Je bouwt een eigen netwerk op;
Je adviseert de opdrachtgevers binnen onze luchtvaartdomeinen;
Je helpt in het ontwikkelen van toekomstige business cases;
Je bent bereid om bij een opdrachtgever te werken (detachering).
Jouw profiel
Je hebt een (bijna) afgeronde technische opleiding, minimaal op Hbo-niveau;
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift;
Je hebt affiniteit met de luchtvaartindustrie;
Je werkt graag in een team;
Je bent proactief, communicatief vaardig en resultaatgericht;
Je beschikt over goede analytische vaardigheden;
Je maakt complexe materie graag je eigen en weet deze te vertalen en te presenteren;
Ervaring met GIS-pakketten en/of ervaring met Python is een pre;
Ervaring en connecties in de luchtvaart is een pre.
Wie zijn wij?
Als Adecs richten wij ons op de Nederlandse en de buitenlandse luchthavenmarkt. Als consultants
adviseren wij luchthavens, overheden en andere aan de luchtvaart gerelateerde bedrijven. Onze missie
is daarbij het “Creëren van duurzame waarde voor regionale luchthavens, rekening houdend met mens
en milieu”. Je komt te werken in een klein team met een open en informele werksfeer. Er heerst een
goede balans tussen werk en plezier.
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Wat bieden wij?
De kleine schaal van ons bedrijf biedt je de mogelijkheid om verschillende kanten van de
bedrijfsvoering mee te krijgen en je eigen footprint achter te laten. We bieden kansen voor je
professionele ontwikkeling en ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarbij heb je de mogelijkheid om deels
thuis te werken en zelf invulling te geven aan de werkdag. Het team waarin je komt te werken bestaat
uit hoogopgeleide medewerkers. Wij bieden een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden
die passen bij de functie en jouw ervaring.
Geïnteresseerd?
Lijkt het jou leuk om met grote partijen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
Schiphol te werken, maar ook bezig te zijn met het samenbrengen van lokale belangen? Trekt het jou
daarnaast om bezig te zijn met actuele milieukwesties rondom luchthavens en help je graag klanten
een optimale oplossing te vinden?
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 meer weten 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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