(Junior) consultant duurzaamheid en energietransitie (WO)
Ben jij afgestudeerd op het gebied van energie of milieu en geloof jij
in een duurzame toekomst? Kom ons enthousiaste team versterken
om het duurzame gebruik van biomassa voor bio-based materialen,
biobrandstoffen en bio-energie te realiseren.
Organisatie
Het werkveld van BTG is volop in beweging en daarom zoeken we uitbreiding van ons consultancy team.
Nederland heeft de ambitie om in 2050 van het aardgas af te zijn en ook in de EU wordt er veel gedaan om de
klimaatdoelen van Parijs te halen. Het is duidelijk dat biomassa hierin een belangrijke rol zal spelen, zowel als
groene grondstof als voor energieopwekking. BTG Biomass Technology Group B.V. (BTG, www.btgworld.com)
is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf op het gebied van bio-energie en bio-based materialen. BTG voert
projecten uit gericht op de omzetting van biomassa in bio-energie, biobrandstoffen, chemicaliën en andere
materialen, zowel in Nederland als daarbuiten.
Werkzaamheden
Als (junior) consultant werk je in een enthousiast team van collega’s met verschillende achtergronden die
hetzelfde doel hebben: duurzaam gebruik van biomassa voor zowel biobrandstoffen, bio-based chemie, als
bio-energie stimuleren. Je werkt op afwisselende projecten waarin je overheid en bedrijfsleven adviseert.
Samen met je teamleden geef je vorm aan de energietransitie. Je helpt lokale overheden bij het opstellen van
regionale energiestrategieën voor de overgang naar duurzame warmte en elektriciteit. Je draagt bij aan de
circulaire economie door samen met onze opdrachtgevers waardeketens voor de productie van groene
grondstoffen te ontwikkelen en de marktintroductie hiervan te stimuleren. Je hebt daarbij oog voor
maatschappelijke thema’s en zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de gehele keten wordt gegarandeerd.

Profiel
We zoeken voor deze functie een kandidaat met een universitaire opleiding op het gebied van energie, milieu,
duurzaamheid of een soortgelijke richting. Je bent pas afgestudeerd of gepromoveerd, of je hebt een aantal
jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Daarbij beschik je over de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een brede interesse met behoefte aan diepgang
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie
Je werkt graag in teamverband aan afwisselende projecten
Je hebt affiniteit met duurzaamheid en innovatie
Je beschikt over een goed analytisch vermogen
Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en Engels

Ons aanbod
Een afwisselende functie bij een (inter)nationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van de bio-based
economy. Je werkt in een collegiaal team, waarin je veel kansen krijgt om je snel persoonlijk te ontwikkelen.
Een prettige en informele werksfeer, met ruimte voor eigen creativiteit en initiatief.
Procedure
Wil je solliciteren op deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 20 september 2019 naar
secretariaat@btgworld.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Douwe van den Berg of
Martijn Vis (secretariaat@btgworld.com of 053 - 486 1186).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

