Groei jij met ons mee?
KNN bestaat uit een team van jonge intrinsiek gemotiveerde mensen die passie hebben voor alles wat te maken heeft met
het creëren van een groenere duurzame toekomst. Onze twee speerpunten zijn de thema’s Energietransitie en Biobased
& Circulariteit.
KNN is een groeiend MKB bedrijf en biedt je de mogelijkheid en ruimte om te helpen het bedrijf verder te vormen en door
te ontwikkelen. We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers, van (semi) overheden en (MKB) bedrijven tot
kennisinstellingen. We zijn actief binnen diverse sectoren over de gehele waardeketen. Dit zijn o.a. bedrijven en/of
organisaties in de sectoren water, agro, food, feed, chemie, materialen en energie.
KNN ondersteunt haar opdrachtgevers in het daadwerkelijk realiseren van hun duurzaamheidsambities door het inzetten
van inhoudelijke (technisch, chemisch, biologisch, maar ook economisch) kennis en ervaring. Met 20 jaar ervaring helpen
wij bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een duurzame toekomst. Dat doen
wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel, maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN voor
staat.

Wat we zoeken

Junior consultant Energie & Duurzaamheid
Binnen het speerpunt Energietransitie richten we ons voornamelijk op beleidsondersteuning en procesoptimalisatie onder
andere door middel van de door KNN ontwikkelde Dynamische Energietool.

Profielschets
•

Je hebt een afgeronde HBO en/of WO opleiding in, en bij voorkeur (werk)ervaring met, Energiekunde en
duurzame) energie gerelateerde vraagstukken.

•

Achtergrond en/of ervaring in procesoptimalisatie, werktuigbouwkunde is een pré.

•

Je hebt affiniteit en goede vaardigheden met software/ ICT producten en kunt goed uit de voeten met onder
andere Excel.

•

Je bent goed in samenwerken (zowel intern als extern).

•

Je bent oplossings- en resultaatgericht.

•

Je bent initiatiefrijk, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt een zekere mate van zelfstandigheid.

•

Je bent klantgericht en hebt affiniteit met het werken in een commerciële sector.

•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels.

Junior consultant Biobased & Circulaire economie
Binnen het speerpunt Biobased & Circulariteit adviseren we vanuit een markt- en toepassingsperspectief bedrijven en
overheden hoe zij waardevolle (biomassa) reststromen het beste kunnen verwaarden vanuit economisch en ecologisch
perspectief.

Profielschets
•

Je hebt een afgeronde HBO en/of WO opleiding, bij voorkeur bèta inhoudelijk. Een combinatie met een meer
economische en/of bedrijfskundige achtergrond is een pré.

•

Je hebt affiniteit met en bij voorkeur (enige) aantoonbare werkervaring, binnen de biobased en circulaire
economie.

•

Je bent in staat in te zoomen op de technisch inhoudelijke details en uit te zoomen naar het grotere geheel om
te ondersteunen in strategische planvorming.

•

Je bent in staat complexe zaken eenvoudig over te brengen.

•

Je bent goed in samenwerken, zowel intern als extern.

•

Je bent oplossings- en resultaatgericht.

•

Je bent initiatiefrijk, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt een zekere mate van zelfstandigheid.

•

Je bent klantgericht en hebt affiniteit met het werken in een commerciële sector.

•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels.

Herken jij jezelf in een van de bovenstaande omschrijvingen en denk jij dat je ons team en het bedrijf kunt versterken?
Dan ontvangen wij graag vóór vrijdag 15 maart je motivatiebrief met CV inclusief twee relevante referenties. Je kunt deze
sturen naar info@knnadvies.nl t.a.v. dhr. Cor Kamminga.
Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Kamminga via 050-317 55 50.

Wat we bieden
•

Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

•

Een baan (minimaal 32 uur per week) waarin je een concrete bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van een
duurzamere maatschappij.

•

Een motiverend en enthousiast team van collega’s (gemiddelde leeftijd 30).

•

Ruimte om het bedrijf verder helpen vorm te geven.

•

Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

