Vacature senior adviseur werklocaties
Vacature senior adviseur clusters en innovatie
Buck Consultants International zoekt naar talentvolle senior adviseurs op het gebied van
werklocaties en cluster- en innovatiestrategieën. Jouw activiteiten bestaan uit het leiden en mede
uitvoeren van onderzoeks- en adviesprojecten. Je bent het gezicht naar opdrachtgevers en een
coach binnen het projectteam, maar ook de verbindende schakel tussen de opdrachtgever
(meestal overheden en semi-overheden), het bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren
(bijvoorbeeld kennisinstellingen).
Inhoudelijke vaardigheden (een combinatie van en/of specifieke kennis van)
• Kennis van en ervaring met clusterontwikkeling, innovatiestimulering en nationaal/regionaal
topsectorenbeleid
• Kennis van en ervaring met planning en ontwikkeling van nieuwe werklocaties
Algemene competenties
• Academisch denk- en werkniveau in combinatie met uitmuntende analytische vaardigheden
met als academische achtergrond 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
• ‘Hands on’ en pro-actieve houding
• Herkenbare coach en begeleider
• Ondernemend en commercieel vaardig
• Goede kennis van Engels (spreek- en schrijfvaardigheid)
• Meer dan acht jaar relevante werkervaring

Over Buck Consultants International
Buck Consultants International onderzoekt, adviseert en voert projectmanagement uit op het gebied
van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.
Zowel nationaal als internationaal en voor zowel publieke als private partijen. 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 én realistische oplossingen aandraagt. Wij spreken de taal van het
bedrijfsleven en begrijpen tegelijkertijd de ambities van publieke partijen om tot een deugdelijke
ruimtelijk economische inrichting van ons land te komen.

Buck Consultants International biedt een uitdagende en inspirerende omgeving voor professionals,
inclusief een breed scala aan opleidingen en trainingen.
•
•
•
•
•
•

mogelijkheid om in een professioneel team verder te groeien
interessante rol in toonaangevende projecten
prettige werkomgeving met fijne collega’s
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
set aan interne en externe opleidingen om samen met jou ervoor te zorgen dat jij de ‘best in
class’ wordt
podium om als expert jezelf te etaleren met lezingen, artikelen, publicaties

Wil je graag je enthousiasme, creativiteit en vakmanschap inzetten om ons en jezelf een stap verder
te brengen, schrijf ons dan een gemotiveerde sollicitatie.
Telefonisch is nadere informatie in te winnen bij drs. Marcel Michon marcel.michon@bciglobal.com,
hoofd van de sector Economie, Ruimte, Vervoer en Infrastructuur (024-3790222).

