Turn needs YOU!
Vacature: business consultant duurzaamheid en mobiliteit
HBO/WO, 28/40 uur
Jij + wij = team
Wie zijn wij?
Turn is een dynamisch bureau met aansprekende klanten. Wij maken impact met onze projecten. Al ruim
10 jaar werken wij op het gebied van duurzame mobiliteit & gedragsverandering, strategie, duurzaam
ondernemen, (vaardigheids)training, klantbeleving en leiderschap & communicatie. Wij zijn een open,
‘(no) nonsense’ organisatie met korte communicatielijnen. Maar genoeg over ons…
Wie ben jij?
Jij houdt van organiseren, bent zelfstandig en je vindt het heerlijk om je te verdiepen in de inhoud. Je
organiseert en ontwikkelt graag trainingen en webinars. Je hebt gevoel voor data en vindt het een kunst
om data om te zetten naar relevante en begrijpbare informatie voor onze klanten. Je bent creatief,
klantgericht, communicatief en analytisch sterk en je werkt graag in een projectteam. Maar genoeg over
jou…
Wat kom je doen?
Je werkt aan afwisselende (advies)trajecten op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Daarnaast
ontwikkel je met ons trainingen en workshops op het gebied van o.a. leiderschap en communicatie. Als
business consultant binnen een klein team doe je ervaring op die je de rest van je carrière zal vormen. In
het begin in een ondersteunende rol, maar met doorgroeikansen naar zelfstandigheid en het begeleiden
van eigen trajecten. Vastroesten in je functie gaat bij ons niet lukken…
Voorbeelden:
• Begeleiden van verandermanagement trajecten om mobiliteit te verduurzamen;
• Organiseren van (leiderschaps)trainingen;
• Uitvoeren van projectmanagement op het gebied van mobiliteit tijdens wegwerkzaamheden;
• Adviseren en begeleiden van organisaties in de transitie naar meer fietsgebruik, openbaar vervoer,
hybride werken en deelmobiliteit;
• Uitvoeren van mystery shopping onderzoeken;
• Analyseren van data en schrijven van de rapportage op het gebied van afval- en energiemanagement;
• Ontwikkelen van duurzaamheid strategieën en implementatietrajecten.
Wat gaan we je bieden?
Je wordt onderdeel van een gedreven en ambitieus team en je komt te werken in het centrum van
Culemborg op ons inspirerende kantoor (inclusief flipperkast en voetbaltafel ;-).
Natuurlijk bieden we een marktconform salaris, kan je hybride werken en zijn er goede
arbeidsvoorwaarden.
Interesse gewekt?
Stuur je CV en motivatie op vóór 1 december 2021 naar Anna Schouten, anna.schouten@turn.nl.

