In verband met groei zoeken wij een:

Ervaren Senior Adviseur
Functie

Atlas Advies is hét adviesbureau voor
vraagstukken op het gebied van regionaal
economische ontwikkeling. Atlas Advies is
gespecialiseerd in beleidsadvies, subsidieadvies
en project- en programmamanagement.
Onze opdrachtgevers zijn gemeenten,
provincies, onderwijsinstellingen en overige nonprofit instellingen.
Onze kracht is onze persoonlijke en
daadkrachtige aanpak. Onze (senior) adviseurs
kennen de vraagstukken en de context, en
formuleren samen met de opdrachtgever de
beste werkwijze. Hoewel er inhoudelijk veel
raakvlakken zijn, zijn geen twee opdrachten

Als senior adviseur geef je sturing aan de vorming van beleid en heb je invloed op
totstandkoming van bestuurlijke processen. Je bent een volwaardige en betrouwbare
gesprekspartner die doel- en resultaatgericht werkt. Je begeleidt innovatieve trajecten en
projecten waarbij o.a. beleid, visie en strategie centraal staan. Door jouw inzet worden
beleidsplannen naar een hoger niveau getild, worden subsidies en andere financiële
bronnen aangeboord en dragen deze bij aan een efficiënte implementatie van
beleidsplannen.
Daarnaast verwerf je nieuwe opdrachten en onderhoud je je eigen netwerk. Je bent
een natuurlijke leider en geeft onze adviseurs je vertrouwen en deelt je kennis en
expertise. Je bent doortastend, analytisch en commercieel, waarbij je een juiste balans
weet te vinden tussen de belangen van de opdrachtgever en de belangen van Atlas
Advies. Door je professionele optreden werk je aan de verdere uitbouw van ons
netwerk.
Profiel








Gedreven professional met aantoonbare ervaring
WO opleiding/werk- en denkniveau
Ondernemende houding
Een sterk ontwikkeld analytische vermogen
Je beschikt over een gedegen netwerk binnen overheden en/of
onderwijsinstellingen
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie- en
adviesvaardigheden
Een teamplayer met de volgende eigenschappen: creatief, initiatiefrijk, klant- en
resultaatgericht

gelijk. Dit maakt dat we experts zijn in het

Wat wij bieden
Wij bieden je een functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We bieden
je de ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven en mogelijkheden, en voor
instrumenten. Onze (senior) adviseurs zijn
zelfontplooiing en doorgroeien. We bieden een enthousiast team om mee samen te
succesvolle programma- en projectleiders en
werken aan uitdagende opdrachten. Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
leveren resultaat op proces, inhoud en realisatie. zijn uitstekend en in overeenstemming met de functie. Professionals die de ambitie
hebben om partner te worden in Atlas Advies worden uitgenodigd om dit gemotiveerd
Onze beleidsadviezen zijn ambitieus én
aan te geven.

flexibel toepassen van succesvolle modellen en

realistisch.
Interesse?
Heb je interesse? Solliciteer dan uiterlijk 30-6-2017, met je motivatie en CV, per mail
aan atlas@atlasadvies.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louis
Oosterik of Sabine ter Haar, telefoon: 0546-456 406 of e-mail: atlas@atlasadvies.com.

