Blonk Consultants
zoekt per direct een:

Consultant Sustainability
Wil jij internationale bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties ondersteunen om de
voedselketen te verduurzamen? We breiden ons ambitieuze team graag uit met een Consultant Sustainability,
die direct aan de slag gaat met uiteenlopende projecten in de dynamische wereld van duurzaamheid en
voedsel- en agroproductie. In ons team staan ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten, flexibiliteit en
maatschappelijke betrokkenheid centraal.
Bij Blonk Consultants bieden we internationale klanten inzicht in hun duurzaamheidsvraagstukken. Met gedegen
en onafhankelijk onderzoek, advies en tools dragen we oplossingen en antwoorden aan. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit nodig is, zodat op zowel bedrijfs- als beleidsniveau gewogen en genuanceerde keuzes gemaakt worden.
Volgens ons vormen transparantie en goede informatie het startpunt om de agro-foodsector en samenleving
duurzamer en gezonder te maken.

Wat ga je doen?
Als consultant werk je aan projecten gericht op duurzame voeding en agroproductie voor klanten in binnen- en
buitenland. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met Life Cycle Assessments (LCA) van voedingsmiddelenproducten.
Je werkt aan kwantitatieve analyses voor bedrijven, ngo’s en overheden en de door Blonk Consultants
ontwikkelde LCA-databases, zoals Agri-footprint®. Verder ga je aan de slag met het ontwikkelen van methodes
en rekentools.
In ons gemotiveerde team zijn analytisch vermogen, inzet en kwaliteitsgerichtheid belangrijke vereisten. Binnen
Blonk Consultants werken we in wisselende projectteams, waarbij een prettige werksfeer vanzelfsprekend is.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde universitaire technische of bèta opleiding met een duurzame component (bv. energy
sciences, industrial ecology, sustainable energy technology, environmental science);
Werkervaring van 2 tot 7 jaar in relevant vakgebied;
Betrokkenheid bij duurzaamheidsproblematiek, bij voorkeur in relatie tot voedingsmiddelenindustrie
en landbouw;
Plezier in samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, waarbij de afwisseling tussen zelfstandig
informatie verzamelen en ideeën en kennis uitwisselen voor jou vanzelfsprekend is;
Sterk analytisch inzicht;
Kennis van Life Cycle Assessments;
Gemotiveerde, pragmatische en flexibele instelling;
Goede uitdrukkingsvaardigheid in Engels.

Bonuspunten:
• Ervaring met LCA-studies van agroproducten;
• Werkervaring bij een consultancybureau of agrofoodbedrijf;
• Ervaring met een programmeertaal (bijvoorbeeld VBA, Matlab, Python, R).

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

Een inspirerende werkomgeving in het centrum van Gouda;
Veel ruimte voor eigen initiatief en volop ontwikkelingsperspectief;
Een arbeidsovereenkomst voor 32-40 uur;
Gezamenlijke lunches;
Vergoeding woon-werkverkeer met OV.

Enthousiast?
Word je enthousiast van deze functie en wil je snel aan de slag? Stuur dan een motivatiebrief en CV (in het
Nederlands of Engels) vóór 1 januari 2019 via e-mail naar:

Blonk Consultants
t.a.v. Lody Kuling
info@blonkconsultants.nl

Meer informatie en vragen?
Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Lody Kuling, via 0182-579970.
Kijk voor meer informatie over Blonk Consultants en onze producten op:
www.blonkconsultants.nl | www.agri-footprint.com | www.optimeal.nl

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

