Junior verkeerskundig adviseur
Wat zijn je taken?
Als junior verkeerskundig adviseur werk je onder aansturing van een projectleider aan verschillende
adviesopdrachten voor gemeenten, provincies of het Rijk. Je levert inhoudelijke en procesmatige
bijdragen aan deze opdrachten. Je helpt bij het opstellen van een plan van aanpak, je analyseert
gegevens, je maakt verslagen en planningen en je organiseert bijeenkomsten. Je bent regelmatig
buiten de deur voor overleg met de klant en om bestuursvergaderingen of stakeholder
bijeenkomsten bij te wonen. Je levert een bijdrage aan het verkrijgen van nieuwe opdrachten door
het lezen van kranten, vakbladen en internetsites, op zoek naar zaken om op in te haken. Je denkt
mee over de toekomst van het vakgebied en de manier waarop XTNT daaraan invulling kan geven.
Wat verwachten wij van jou?
Je hebt een HBO- of WO-opleiding afgerond in de richting van bijvoorbeeld verkeerskunde,
planologie, sociale geografie, civiele techniek of natuurwetenschap en innovatiemanagement, en:








Je hebt als ambitie je te ontwikkelen binnen het werkveld mobiliteit en hebt daarbinnen
een brede inhoudelijke interesse.
Je bent leergierig en initiatiefrijk. Dit houdt in dat je alert bent op kansen en problemen en
hier snel naar handelt.
Je bent altijd bereid een stapje extra te doen voor de klant en collega’s, en zet door als
iets tegenzit.
Je beschikt over de basiseigenschappen van een adviseur, zoals luisteren, schrijven en
de juiste vragen stellen.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je herkent jezelf in onze kernwaarden: oprechte interesse in mensen, uitmuntende
service, hoge kwaliteit en gaan waar anderen niet gaan.

Wat bieden wij jou?
Je komt in een omgeving te werken met een ongedwongen werksfeer waarin coaching en
ontwikkeling sleutelbegrippen zijn. Wij bieden jou veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Bij aanvang
van het dienstverband krijg je een arbeidsovereenkomst voor een periode van één jaar. Als junior
verkeerskundig adviseur ontvang je een marktconform salaris. Wij bieden je een NS-businesskaart,
een premievrij pensioen met mogelijkheid tot bijsparen, een mobiele telefoon en laptop. Wij gaan
uit van een 40-urige werkweek. De werktijden zijn in overleg flexibel in te delen. De standplaats is
Utrecht.
Wie zijn wij?
XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt, ontwikkeld en implementeert oplossingen voor
de huidige en te verwachten bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. Als basis benutten onze
adviseurs een brede kennis van mobiliteit en gedragsverandering én hun vaardigheden om
processen te leiden en te sturen richting gewenst resultaat. Binnen onze projecten spelen vaak vele
stakeholders een actieve rol. Denk aan werkgevers, belangenorganisaties, inwoners en
werknemers. Onze opdrachtgevers zijn overheden, werkgevers en marktpartijen. Om de vragen
van opdrachtgevers optimaal te kunnen invullen, werken we vaak samen met andere partijen. Denk
aan civiel technische bureaus, communicatiebureaus en ontwikkelaars van slimme
mobiliteitstoepassingen.

Ben jij onze nieuwe junior verkeerskundig adviseur?
Herken jij je in deze functie en wil jij bij XTNT komen werken? Solliciteer dan nu! Wij hanteren de
volgende sollicitatieprocedure:
Uiterlijk dinsdag 21 juni dient jouw cv inclusief heldere motivatie in ons bezit te zijn (via brief, mail
hrm@xtnt.nl, of upload op onze website). Op maandag 27 juni bellen wij de aansprekende
kandidaten, overige kandidaten ontvangen een e-mail met een afwijzing.
Wij nodigen de aansprekende kandidaten uit voor een eerste sollicitatie ronde: een gesprek van
zo'n 1,5 uur in speeddate vorm. Je spreekt met vijf XTNT’ers, waarin je jezelf presenteert en vragen
kunt stellen. Dit vindt plaats op dinsdag 5 juli. Uiterlijk donderdag 7 juli maken wij bekend wie
doorgaat naar ronde twee.
In de tweede ronde op maandag 11 juli staat het maken van een casus centraal. Ook kunnen er op
deze dag nog aanvullende gesprekken met XTNT’ers plaatsvinden. We streven naar een
arbeidsvoorwaarden gesprek op donderdag 14 juli en een ingang van het arbeidscontract op 1
september.
Heb je nog vragen?
Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jasper de
Vries: 06-46246142

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

