
 

 

Vacature: Procesbegeleider duurzaamheid en energietransitie 

Je krijgt energie van uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en wilt graag impact maken met je 

werk! Als procesbegeleider pak je zelfstandig duurzaamheidsprojecten aan en weet je de juiste mensen 

hierbij te betrekken. Je vindt het leuk om verschillende belangen en perspectieven bij elkaar te brengen. 

Zo weet je trajecten tot een goed einde te brengen.  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten! 

Over jou 

Je hebt ervaring met het begeleiden van processen, je stelt kritische vragen en weet te verbinden. Je 

hebt affiniteit met duurzaamheid en/of de energietransitie en vindt het leuk om met verschillende grote 

projecten op deze thema’s aan de slag te gaan. Je begeleidt opdrachtgevers bij het uitvoeren van 

trajecten op het gebied van duurzame ontwikkeling in brede zin. Je bent de ene dag bezig met het 

ontwikkelen en uitwerken van een visie, de volgende dag met het bij elkaar brengen van partijen en het 

op tafel krijgen van alle verschillende belangen. Je hebt een brede kijk en neemt alle aspecten mee in 

je werk. In de uitwerking van projecten denk je praktisch, maar heb je ook oog voor bestuurlijke processen 

en hun gevoeligheden.  

Facet – Wij zetten iets in de wereld dat groter is dan onszelf 

Facet is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Wij werken aan een betere en duurzamere 
wereld voor de generaties na ons. Samen maken wij impact en het verschil. Als rasechte verbinders doen 
wij dat niet alleen, maar werken wij juist integraal en opgavegericht met onze opdrachtgevers en andere 
spelers in het veld. In de multi-helix brengen wij gemeenten, andere overheden, het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners bij elkaar. Want 
wij geloven dat we door kennisdeling, open innovatie en het bouwen van bruggen komen tot de meest 
waardevolle oplossingen voor onze opdrachtgevers. Wij leven naar onze kernwaarden: eerlijk naar 
onszelf en elkaar, verantwoordelijk, transparant, betrouwbaar en werken met plezier!  

Wij zijn een talentvol team van mensen met diverse achtergronden, expertises en karakters. 
Gespecialiseerde adviseurs, duurzaamheidsexperts, generalisten, strategen, onderzoekers, creatieve 
denkers, projectmedewerkers, innoveerders, communicatiespecialisten en meer. En juist die diversiteit 
zorgt ervoor dat we een team zijn met enorm veel eigenheid.  

Lees hier ons jaarbericht om meer over ons te weten te komen! 

Procesbegeleider duurzaamheid en energietransitie 

Wij zijn erg benieuwd naar wat jij kunt toevoegen aan ons team! Zie jij jezelf wel bij ons werken? Wij 
horen graag zo snel mogelijk van je. Een gesprek met ons is één mailtje naar solliciteren@facetadvies.nl 
verwijderd! 

 

 

 

https://facetadvies.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jaarbericht-Facet.pdf
mailto:solliciteren@facetadvies.nl

