Buck Consultants International is een internationaal georiënteerd adviesbureau
gespecialiseerd in regionale economische ontwikkeling, ruimtelijke economie, vastgoed,
logistiek, transport en infrastructuur en locatievraagstukken van ondernemingen. Wij voeren
zowel strategische als meer ‘hands-on’ projecten uit. Door zorg voor kwaliteit,
klantgerichtheid en continue productvernieuwing worden wij door onze opdrachtgevers
beschouwd als een kwaliteitsgerichte partner, die vernieuwende en realistische oplossingen
aandraagt. Binnen de afdeling Economie, Ruimte, Vervoer & Infrastructuur houden wij ons
bezig met:




Economische ontwikkeling en werklocaties: (ruimtelijk/regionaal) economische analyses,
clusterverkenningen en economische ontwikkelingsprogramma’s, programmering en
herstructurering van bedrijventerreinen
Vervoer en infrastructuur: van strategische studies tot nieuwe concepten en concrete
actieprogramma`s; marktverkenningen, haalbaarheidsstudies en masterplannen voor
zee- en luchthavens, logistieke centra en intermodale terminal

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s, die we op korte termijn aan ons team willen
toevoegen.

Adviseur Economie, Ruimte en Infrastructuur
De activiteiten van deze adviseur bestaan uit het uitvoeren van onderzoek en opstellen van
adviezen rond de thema’s economie, ruimte, vervoer en infrastructuur. De werkzaamheden zullen
in hoofdzaak betrekking hebben op projecten die wij in opdracht van overheden (Rijk, regio’s en
gemeenten) of van publiek private samenwerkingsverbanden uitvoeren.
Algemene vaardigheden:
 Academisch denk- en werkniveau in combinatie met uitmuntende analytische vaardigheden
 De volgende opleidingen hebben onze voorkeur: economische geografie, ruimtelijke
economie, algemene economie, vervoerseconomie, bedrijfseconomie, vastgoedkunde
 Een flexibele en ambitieuze werkhouding in combinatie met een gezonde honger naar
kennisvermeerdering en een natuurlijke drive om beter te willen worden
 Goede kennis van Engels (spreek- en schrijfvaardigheid)
Inhoudelijke vaardigheden (een combinatie van en/of specifieke kennis van)
 Kennis van en (bij voorkeur) ervaring met ruimtelijk-economische thema’s als regionaal
economische ontwikkeling, innovatiestimulering en nationaal/regionaal topsectorenbeleid
 Kennis van en (bij voorkeur) ervaring met planning en ontwikkeling van
nieuwe
werklocaties, het realiseren van interactiemilieus (bijv. campussen) en energietransities op
regionaal en stedelijk niveau

Adviseur Transport en Logistiek
De activiteiten van deze adviseur bestaan uit het uitvoeren van onderzoek en opstellen van
adviezen met betrekking tot goederenvervoer en logistiek. De werkzaamheden zullen in
hoofdzaak betrekking hebben op projecten die wij in opdracht van overheden (Rijk, regio’s en
gemeenten) of van publiek-private samenwerkingsverbanden uitvoeren.
Aan onze nieuwe collega stellen we de volgende eisen:
 Goede kennis van (en bij voorkeur ervaring met) goederenvervoer: zeehavens, intermodaal
transport, inland knooppunten, infrastructuur, distributie en logistiek
 Academisch denk- en werkniveau. De volgende opleidingen hebben onze voorkeur:
vervoerseconomie, logistiek, economische geografie, economie,
 Uitmuntende analytische vaardigheden
 Goede kennis van Engels
 Goede kennis van Excel
 Flexibiliteit

Wij bieden:
-

De mogelijkheid om in een professioneel team verder te groeien als adviseur
Een interessante rol in toonaangevende projecten
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Buck Consultants International biedt een uitdagende en inspirerende omgeving voor
professionals, inclusief een breed scala aan opleidingen en trainingen.
Geïnteresseerd?
Telefonisch is nadere informatie in te winnen bij drs. Marcel Michon
marcel.michon@bciglobal.com, hoofd van de sector Economie, Ruimte en Infrastructuur (0243790222).

