Blonk Consultants
zoekt per direct een:

Senior 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 Senior Consultant
Sustainability, die direct aan de slag gaat met uiteenlopende projecten in de dynamische wereld van
duurzaamheid en voedsel- en agroproductie. We zoeken iemand met overtuigingskracht, die klantgericht en
kwaliteitsgericht te werk gaat, met innovatieve oplossingen komt en doelgericht handelt.

Wat ga je doen als Senior Consultant Sustainability?
Als senior consultant ben je de ambassadeur richting onze (internationale) klanten, je beheert het klantcontact
en definieert samen met hen betekenisvolle projecten. Je bent verantwoordelijk voor acquisitie,
projectmanagement en het werkproces. Klanttevredenheid en het organiseren en opleveren van kwalitatief
hoogwaardige projecten staan hierbij centraal. Je denkt actief mee met de klant, je geeft leiding aan de
consultants en begeleidt hen inhoudelijk bij de uitvoering van de projecten. Daarnaast rapporteer je, gevraagd
en ongevraagd, aan de business unit manager over de geleverde resultaten. Verder geef je presentaties op
(wetenschappelijke) congressen en evenementen en verzorg je (Life Cycle Assessment (LCA))-cursussen. Binnen
Blonk Consultants werken we in wisselende projectteams, waarbij een prettige werksfeer vanzelfsprekend is.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde universitaire met een agro- of duurzaamheidscomponent (denk aan environmental sciences,
animal sciences, industrial ecology, agroecology);
Werkervaring van 5 tot 10 jaar in relevant vakgebied;
Goede kennis van van de Nederlandse en internationale agro-foodsector;
Hoog (systeem) analytisch inzicht;
In staat om klantvragen te vertalen naar goed te managen projecten;
Aantoonbare ervaring met LCA-studies en LCA-methodiekontwikkeling;
In staat om conceptuele uitgangspunten te vertalen naar rekenmodellen;
Ruime ervaring met kwantitatieve modellering;
Goede vaardigheden in het opstellen van teksten (zoals rapportages);
Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk (dit is een
vereiste);
Gericht op (het bewaken van) kwaliteit.

Bonuspunten:
• Beheersing van een vreemde taal anders dan Engels, zoals Duits of Frans;

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Een inspirerende werkomgeving in Gouda, gericht op duurzaamheid;
Veel ruimte voor eigen initiatief en volop ontwikkelingsperspectief;
Een arbeidsovereenkomst voor 32-40 uur;
Informele werksfeer;
Je wordt onderdeel van een enthousiast, jong en internationaal team;
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 vóór 30
november 2020 via e-mail naar: info@blonkconsultants.nl t.a.v. Jasper Scholten.

Meer informatie en vragen?
Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Jasper Scholten of Hans Blonk, via
0182-579970.

Over Blonk Consultants
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.
Kijk voor meer informatie over Blonk Consultants en onze producten op:
www.blonkconsultants.nl | tools.blonkconsultants.nl | www.agri-footprint.com | www.optimeal.nl

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

