
 

 

 

 

Keypoint Consultancy is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van 
Verkeer en Mobiliteit, met vestigingen in Enschede en Utrecht. We zijn op zoek 
naar een nieuwe collega die ons team in Utrecht komt versterken. 

 

 

Vacature Medior Adviseur Mobiliteit 
 

 

Ons bedrijf kenmerkt zich door bijzondere en vooral leuke mobiliteitsprojecten. Het profiel van 

Keypoint kenmerkt zich door drie pijlers: Verkeerskunde, ICT binnen mobiliteitsprojecten en Gedrag. 

De komende jaren willen we onze prominente rol in de Randstad verder uitbreiden. Onze 

opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk gemeentelijke en provinciale overheden. Wij zijn voor onze locatie 

in Utrecht op zoek naar een medior adviseur Mobiliteit.  

 

“De integrale aanpak en het samenspel tussen de expertisegebieden Verkeerskunde, ITS en Gedrag 

zien we steeds sterker terug in onze opdrachten. Voor de verder uitbreiding van onze vestiging in 

Utrecht zoeken we een enthousiaste medior adviseur”, Patrick Duwel (directeur Keypoint)  

 

De werkzaamheden die je als adviseur uitvoert bestaan onder andere uit het inhoudelijk aansturen 

van projecten, het acquireren van nieuwe opdrachten en het onderhouden van ons relatienetwerk. 

Als ervaren adviseur krijg je volop gelegenheid om je talenten verder te ontplooien en mee te helpen 

onze vestiging in Utrecht verder uit te bouwen.  

 

Wat verwachten we van je: 

• Een afgeronde Universitaire of HBO opleiding (verkeerskundig/mobiliteit gerelateerd) 

• Circa 5 jaren of meer relevante ervaring als adviseur in mobiliteitsprojecten 

• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden 

• Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in ons vakgebied  

• Een netwerk in de overheidswereld in de randstad is een sterke pré 

 

Ben je: 

• Een gedreven adviseur die in staat is om zowel zelfstandig opdrachten uit te voeren als in een 

team te werken? 

• Communicatief vaardig: in staat eisen en wensen van klanten te verwoorden en dit inhoudelijk 

uit te werken? 

• Ondernemend: vind je het leuk om na te denken over nieuwe toepassingsmogelijkheden in het 

werkveld van mobiliteit? 
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Wat bieden we je: 

• Een afwisselende baan voor ten minste 32 uren per week 

• Flexibele werktijden 

• Kantoor in centrum van Utrecht 

• Een jong en enthousiast team van collega’s 

• Een bedrijfscultuur waarin balans tussen werk en privé betekenis heeft 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je terecht op www.keypoint.eu. Voor nadere informatie 

kun je ook contact opnemen met Patrick Duwel (tel. 053-482 5701).  

 

Schrijf een mail naar info@keypoint.eu en beschrijf in een paar zinnen waarom jij de adviseur bent 

die we zoeken. Voeg je CV bij en we laten je snel weten of jij voor ons een interessante kandidaat 

bent. We ontvangen je reactie graag voor 1 januari 2018. 

http://www.keypoint.eu/
mailto:info@keypoint.eu

