
Vacature 
Medior+ of Senior Consultant 

Energie en Verduurzaming

Europalaan 12c, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch, Nederland

(+31) 073 641 2722  • info@whc-consultancy.nl

Wij zoeken__________________________________________________
Jij hebt als energie professional al meerdere stappen op de arbeidsmarkt gezet en ontdekt dat je gedreven 
wordt door de inhoud van je vak. Je bent op zoek naar een ondernemend klein bedrijf dat je de mogelijkheid 
biedt om integraal verantwoordelijk te zijn voor energie- en verduurzamingsprojecten bij opdrachtgevers zoals 
Schiphol, HTM, Politie, Sanquin, Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke Kentalis, UWV, etc. Je wilt 
klantgericht het verschil maken en streeft daarbij naar een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.

Belangrijk voor je is dat je werk afwisselend en veelzijdig is. Dat je integraal verantwoordelijk bent voor de 
relatie met je opdrachtgevers. Dat betekent bij WHC: opdrachtintake, projectmanagement, intern en extern 
meenemen in het proces en het leveren van de afgesproken kwaliteit. Integraal verantwoordelijk zijn betekent 
ook dat we je zien werken aan het verbreden  van je opdrachtenportefeuille, het proactief ontwikkelen van je 
vakmanschap en werken aan nieuwe of verbeterde producten en diensten die WHC aanbiedt.

De baan als Medior/Senior Consultant bij WHC heeft het!  Als Medior/Senior consultant heb je je sporen 
verdiend in energie- en verduurzamingsvraagstukken, waarbij het uitvoeren van EED audits, onderzoek naar 
CO2-neutraliteit, energiemonitoring en analyses, energiebalansen, haalbaarheidsonderzoeken en begeleiden 
van transities bekende activiteiten voor jou zijn. Dit alles doe je uiteraard met passie voor het vak en met 
passie voor de menskant van ons werk. 

Voor onze relaties ben je het betrouwbare, pragmatische en eerste aanspreekpunt voor de opdrachten die zij 
jou toevertrouwen. Je hebt ervaring in het delen van kennis en het organiseren van effectieve samenwerking. 
Je bent een teamplayer. Je bent nieuwsgierig naar ontwikkelingen in je vakgebied. Je grondhouding is dat je 
nooit te oud bent om te leren. 

Wil jij het verschil maken in energiebeheer?
Ligt jouw hart bij verduurzaming en teamwork?    Lees dan verder !

Wij zijn_____________________________________________________

WHC is sinds 1994 expert op het gebied van vastgoed, een onafhankelijk landelijke opererend advies- en
consultancybureau voor exploitatie gerichte vraagstukken met betrekking tot Energie- en
Onderhoudsbeheer. Onze dienstverlening rust, vanuit een duidelijke vastgoedbeheervisie, op drie pijlers
onderzoek, advies en kennisoverdracht.

Onze relaties waarderen onze onafhankelijke werkwijze ten zeerste en koppelen 
dit aan ons terug als 

“Vertrouwd, Betrokken en Klantgericht".



En nu!______________________________________________________
Ben je enthousiast of wil je meer weten over deze vacature en wil je werken aan het optimaliseren van de 
gebouwde omgeving? 

Schroom niet en neem gerust contact op met ons kantoor te ’s-Hertogenbosch, telefoon 
073-6412722 of mail naar info@whc-consultancy.nl. Wij ontvangen heel graag jouw motivatie, cv en foto.

Wij kijken ernaar uit je te spreken.

Met een hartelijke groet,

Het Team van WHC!

Ons aanbod ____________________________________________

• Een fijne werkplek, omringd door enthousiaste en leuke collega’s, waarmee je samenwerkt om voor de
opdrachtgevers, waarmee wij veelal een langdurige relatie hebben, van waarde te zijn.

• Een uitdagende functie in een dynamisch team waarin jouw ideeën en kennis zeer op prijs worden 

gesteld en waar voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

• Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.

• Uiteraard de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen die bij de functie passen. 

Onze Verwachting_________________________________________

• Een afgeronde HBO opleiding die aansluit bij wat wij zoeken.

• Een trackrecord in projectmanagement, energievraagstukken en werken met en in teams.

• Communicatief sterk, teamplayer, analytisch sterk, afmaker en klantgericht.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je bent zorgvuldig, komt afspraken na en werkt doelgericht samen met onze klanten en collega’s.

• In bezit van rijbewijs B.


