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Junior adviseur huisvesting – vacature in ‘s-Hertogenbosch 

 

Jij hebt een passie voor duurzaamheid en gezondheid en weet deze thema’s te integreren in een 

huisvestingsstrategie. Je zet de klant centraal en werkt samen om het beste resultaat te behalen. 

  

Wat ga je doen? 

Onze opdrachtgevers hebben de komende jaren te maken met een groot aantal uitdagingen. Denk hierbij aan de 

noodzaak om de organisatie verder te verduurzamen, het implementeren van hybride werkvormen als gevolg van de 

COVID-19 pandemie, het aantrekken van nieuw talent in een moeilijke markt en het maximaliseren van innovaties. Wij 

als adviseurs huisvesting binnen Arcadis zien dat duurzame, intelligente en gezonde huisvesting in deze complexe 

uitdagingen een belangrijke rol kan spelen. Ter uitbreiding van het ons team zijn we daarom op zoek naar een junior 

adviseur. 

Wij zoeken iemand die samen met onze klanten deze thema’s oppakt en adviseert hoe de huisvestingsportefeuilles 

van onze klanten een belangrijke rol kunnen spelen bij deze uitdagingen. Jij bent iemand die een passie heeft voor 

duurzaamheid en gezondheid, de eindgebruiker van vastgoed centraal zet en begrijpt dat veranderingen binnen 

huisvesting goed begeleidt moeten worden om het gewenste resultaat te krijgen. 

  

In de rol van junior adviseur werk je samen met je collega’s aan onder andere: 

• het opstellen van ambitie- en visiedocumenten met betrekking tot duurzame, intelligente en gezonde 

huisvesting; 

• het vertalen van ambities naar integrale huisvestingsplannen voor private en publieke klanten; 

• het opstellen van Programma’s van Eisen voor concrete renovatie of nieuwbouwprojecten; 

• het begeleiden van klanten bij het implementeren van een nieuwe huisvestingstrategie of een nieuwe 

(hybride) werkplekconcept om het resultaat te maximaliseren. 

 

Wat vragen wij? 

Je hebt een afgeronde wo opleiding richting technische bedrijfskunde of bouwkunde. Verder zien wij graag het 

volgende: 

• bij voorkeur tot 2 jaar werkervaring in de publieke en corporate huisvestings- of vastgoedmarkt; 

• een sterke motivatie om onze klanten te helpen met de huisvestingsvraagstukken die voorliggen op de 

verschillende thema’s zoals duurzaamheid; 

• een zelfstandige, klantgerichte en resultaatgerichte werkhouding; 

• goede analytische en communicatieve vaardigheden; 

• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij graag ons gedreven team versterken? Dan horen wij graag van jou. 



 
 

  

Onze referentie:  -   2 van 2  

  

 

  

Wat bieden wij? 

Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan onze missie ‘Improving quality of life’. Dat is wat ons 

verbindt en inspireert. We geven de toekomst vorm vanuit verschillende perspectieven en bouwen aan duurzame 

relaties. Samen willen we onze wereld verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan onze Arcadis cultuur: People 

First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid. 

  

Onze cultuur helpt jou je eigen carrière vorm te geven. Samen met onze klanten werk jij aan uitdagende 

en duurzame projecten. Denk hierbij aan (digitaal) ontwerp, advisering, engineering, project- en managementdiensten 

in de natuurlijke en gebouwde omgeving. 

Arcadis biedt jou een functie met veel vrijheid om je werk zelfstandig in te vullen binnen een ambitieus en gedreven 

team. Daarnaast werk je regelmatig samen met collega’s van andere disciplines. Kenmerkend voor onze cultuur zijn 

inclusiviteit, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze onderwerpen voeren we verschillende 

activiteiten uit.   

  

Arcadis geeft jou de ruimte om ideeën verder te ontwikkelen en biedt goede ontwikkelings- en 

opleidingsmogelijkheden. Een populair programma voor jonge Arcadianen is Global Shapers. Ook de actieve 

jongerenvereniging The Young Part zorgt voor een netwerk buiten jouw team of project. Wij hanteren 

marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen, flexibele werktijden en een resultaatafhankelijke 

winstuitkering. Op onze website vind je meer informatie over ons bedrijf. 

  

Contactinformatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wies van Hoek, campus recruiter, via telefoonnummer +31 6 1167 

2571 of via wies.vanhoek@arcadis.com. Wij ontvangen graag jouw CV en brief (in een pdf bestand) via de 

sollicitatiebutton op careers.arcadis.com. Solliciteren via de mail is niet mogelijk. 
 
 

https://www.arcadis.com/nl-nl/de-kwaliteit-van-leven-verbeteren
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