Functie:

Specialist & Consultant ‘Zero-Emission Mobility’

Kernwoorden:

Transport en Automotive, Technologische innovatie, Energie
infrastructuur, Duurzaamheid

Niveau:

Open voor alle niveaus

Organisatie type:

Onderzoek en advies in ZE Mobiliteit, Non-profit

Contract:

Vast, full-time van 37 uur/week

Salaris en benefits:

Te bespreken, incl. vakantiegeld, 27 vakantiedagen en pensioen

Locatie:

Amsterdam / EU

Sluitingsdatum solliciaties:

Open

Op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij jouw (technische) kennis en ervaring rond
voertuigen, energie en vervoer wordt uitgedaagd? Verdiep je je graag in technische,
duurzame en maatschappelijke uitdagingen rond mobiliteit, en lijkt de afwisseling tussen
(toegepast) onderzoek en consultancy opdrachten jou ideaal? Lees dan vooral verder!
OVER ONS
Het is onze missie om, samen met klanten en
partners, bij te dragen aan die mooiere wereld om in te
leven en te reizen. Als not-for-profit ‘Consultancy &
Research
Technology’
Organisatie
zijn
wij
gespecialiseerd in het leveren van onafhankelijke
expertise m.b.t. zero-emissie vervoer, de benodigde
energie-infrastructuur en adaptatie naar een circulaire
economie. Vraagstukken vanuit duurzame mobiliteit
staan hierbij centraal.
Wordt jij deel van ons groeiend team van experts? We
hechten veel waarde aan een omgeving waarbij we
elkaar helpen maar waar gelijkertijd ook initiatief en
zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Werktijden kunnen
varieren, maar valt voornamelijk ergens tussen 8.30
(vroege vogels) en 18:00 (middagbloeiers). Dit kan op
ons kantoor achter de A’Dam toren of vanuit een
andere locatie (bijv. thuis), ... of soms ga je op pad
voor een van je projecten.
Naast ons eigen team in Nederland werken we ook veel samen met onze strategische partner ‘Cenex’ in
het Verendigd Koninkrijk. Dit betekent dat we (ook voor klanten en partners) kunnen beschikken over een
additioneel team van meer dan 30 specialisten met complementerende kennis en ervaring. Amsterdam
mag dan onze thuisbasis zijn, maar onze activiteiten hebben een internationale reikwijdte waarbij we ook
vaak werken in internationale projecten, voor klanten binnen én buiten Nederland.
JOUW ROL?
De wereld van mobiliteit en transport verandert snel. Zero-emissie voertuigen zijn steeds meer zichtbaar
in het vervoerslandschap, terwijl steden en bedrijven zich ook buigen over hoe onderwerpen als vehicleto-grid, deelmobiliteit en hubs voor goederen- en personenvervoer toegevoegde waarde kunnen bieden in
deze transitie. Indien jij ons team komt versterken, ga je werken aan zowel onderzoeks- en
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demonstratieprojecten als adviesprojecten. Afhankelijke van jouw expertise en ervaringsniveau kunnen je
dagelijkse activiteiten bestaan uit
•
•
•
•
•
•
•

het analyseren en evalueren van (technische, econmische, sociale en milieu) performance van
zero-emissie voertuigen (zoals BEVs, FCEVs, licht- tot zwaar vervoer)
het analyseren en evalueren van (benodigde) energie infrastructuur technologie (zoals laadunits
en waterstof HRS, evt. in combinatie met opwek en opslag van energie)
ontwikkelen van zero emissie mobiliteit strategieen voor zowel publieke als private sector klanten
(bijv. overheden, logistieke wagenparken etc.)
evaluatie en/of bijdragen aan de ontwikkeling van ‘best practices’, beleidrichtlijnen en
aanbevelingen omtrent duuzame mobiliteits gerelateerde vraagstukken.
de dialoog voeren en betrekkingen onderhouden met klanten en partners (zoals binnen
marktpartijen, publieke sector, kennisinstituten etc)
bijwonen van en bijdragen (presentaties of andere vormen) aan (industry) conferenties en
organising workshops
het opstellen en schrijven van rapporten en andere vormen van documentatie ten behoeve van
onze klanten of met oog op bredere (publieke) publicatie

JOUW PROFIEL
De rol van ‘Specialist & Consultant – ‘Zero-Emission Mobility’ bij Cenex NL kunnen verscheidene en
uiteenlopende expertises en ervaringniveaus omvatten. Wij zijn op zoek naar mensen die vanuit diverse
kennisgebieden en vaardigheden ons team kunnen versterken, met een goede / brede mix van de
volgende gemeenschappelijke eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante master’s degree (zoals in Technology, Engineering of Business en Innovatie)
Kennis over en ervaring met laag/zero emissie vervoer, voertuigen en/of energie infrastructuur
Analyseren en/of modelleren van quantitatieve of qualitatieve data
Ervaring en vaardigheden in projectmatig werken, tot aan zelfstandig managen van diverse
projecten (inclusief aspecten als het coordineren van project teams en budget management)
Een zelf-starter en afmaker
Vloeiend Engels, zowel in schrift als woord; additionele talen (NL of andere) zijn een plus
Plezier in het werken met / in (interne/externe) teams, een intrinsiek onderdeel bij vele projecten
Zeer goede ‘communicator’ (in persoon, presentaties, en schrijven van rapporten)
Informatie kunnen vertalen (verbaal en geschreven) naar waardevolle en kwalitatieve inzichten
voor klanten en partners
Woonachtig in NL of (met de juiste werkvergunning) in een ander EU land, bereid om te reizen
Nieuwsgierig en goed analytisch vermogen met een passie voor duurzaamheid, mens en
technologie
Rijbewijs

CONTACT DETAILS
Zie jij een goed match? Stuur ons je CV met begeleidende brief waarin je dit onderbouwt naar
hello@cenexgroup.nl (met in CC, jobs@cenex.co.uk). We kijken er naar uit van je te horen!
NOTE: We ontvangen sollicitaties bij voorkeur rechtstreeks van de sollicitant zelf.
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