
 

Gezocht: Adviseur Energie voor de Gebouwde Omgeving 
 

Ben jij op zoek naar variatie en een veelzijdige baan, waarbij relaties en de ontwikkelingen in het 

vakgebied voor jou belangrijk zijn?  De baan als Adviseur Energie heeft het!  

Je gaat werken voor opdrachtgevers als Schiphol, HTM, Politie, Luchtverkeersleiding Nederland, 

Sanquin, UWV, etc. 

 

Als Adviseur Energie heb je je sporen verdiend in de 

advieswereld op het gebied van energiemanagement, 

onderzoeken, monitoring, analyse en begeleiden van 

transities. Hierbij kun je denken aan het CO2-neutraal 

laten opereren van gebouwen en/of het verduurzamen 

hiervan. Dit alles doe je met enthousiasme, passie 

voor het vak en een streven naar een kwalitatief hoog 

eindresultaat. Voor onze relaties ben je het 

betrouwbare pragmatische aanspreekpunt en geef je 

richting en sturing aan je directe collega’s binnen de 

afdeling Energie.  

 

Door je ondernemerschap en kwaliteit werk je aan de verbreding van je opdrachtgevers 

Daarnaast draag je je steentje bij aan interne werkzaamheden die bijdragen aan de ontwikkeling 

van onze organisatie, de samenwerking met elkaar en de productontwikkeling.  

 

We verwachten: 

• Een pro-actieve energieke persoonlijkheid, die het leuk vindt om te organiseren.  

• Een afgeronde HBO of Academische opleiding, denk aan Energie-, Installatietechniek of 

relevante ‘technische’ opleiding. 

• Minimaal 3 jaar ervaring, HBO of Academisch niveau, die aansluit bij onze vacature. 

• Communicatief vaardig, analytisch en klantgericht 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk.  

• Je werkt zorgvuldig en komt je afspraken na, waarbij je de rots in de branding bent voor 

onze klanten en collega’s. 

• Woonachtig in het midden van het land. 
• Rijbewijs B 

 

We bieden: 

• Een uitdagende opdrachtgeverskring. 

• Een ontzettend leuke werkplek, omringd door enthousiaste en leuke mensen, die samen 

met jou onze klanten ondersteunen. 

• Een functie in een dynamisch team waarin jouw ideeën zeer op prijs worden gesteld en 

waar voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.  

• Een contract voor 40 uur per week.  

• Een salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. 

• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen die bij de functie passen.  

 



 

We zijn: 

Een landelijk opererende dienstverlenende organisatie. WHC is de specialist in Exploitatie-, 

Energie- en Onderhoudsbeheer op het gebied van vastgoed en civiele kunstwerken. Onze 

dienstverlening rust op drie pijlers: onderzoek, advies en kennisoverdracht vanuit een duidelijke 

vastgoedbeheervisie. 

 

Onze relaties waarderen onze werkwijze ten zeerste en koppelen dit aan ons terug als 

'toegankelijk, onafhankelijk en vertrouwd". 

 

De stap: 

Ben je enthousiast of wil je meer weten over deze vacature en wil je werken aan het 

optimaliseren van de gebouwde omgeving?  

 

Schroom niet en neem gerust contact op met ons kantoor te ’s-Hertogenbosch, telefoon  

073-6412722 of mail naar info@whc-advies.nl. Wij ontvangen heel graag jouw motivatie, cv en 

foto. 

 

Wij kijken ernaar uit je te spreken. 

 

Met een hartelijke groet, 

Erol Aksoy, directeur 


