
 

 

 

 

  

Vacature Medior Adviseur Mobiliteit 
 

 

Mobiliteit is niet weg te denken uit onze samenleving. Als adviseurs houden wij ons 

voortdurend bezig met het verbeteren en verduurzamen van mobiliteit. Dit doen wij op dit 

moment maar zeker ook met oog op de toekomst. Vanuit onze expertise op het gebied van 

mobiliteit, ICT en gedrag adviseren wij over verkeer en vervoer, intelligente vormen van 

mobiliteit en nieuwe vervoerconcepten (bijv. MaaS).  

 

Vanuit onze ambitie om te groeien in West-, Midden- en Zuid-Nederland zoeken wij een Medior 

Adviseur Mobiliteit. Als adviseur werk je zowel met collega’s als zelfstandig aan traditionele, 

innovatieve en duurzame projecten. Dit ga je voornamelijk doen voor nationale, regionale en lokale 

overheden. 

 

Wat bieden we jou? 

• Plezierige samenwerking in en met een team van jonge, gedreven en enthousiaste collega’s, 

die van toegevoegde waarde willen zijn voor onze klanten en waarmee je af en toe buiten 

werktijd ook nog leuke dingen doet. 

• Een afwisselende baan met eigen verantwoordelijkheid in een informele bedrijfscultuur, 

waarin balans tussen werk en privé écht betekenis heeft. 

• Een werkplek in het centrum van Utrecht.  

• Coaching door ervaren collega’s. 

• Een opleidingsbudget om jezelf persoonlijk en/of inhoudelijk te ontwikkelen. 

 

Wat kan jij ons bieden? 

• Minimaal 32 uur van jouw tijd per week. 

• Een universitair of HBO werk- en denkniveau. 

• Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur in verkeers- en mobiliteitsprojecten (met bij voorkeur 

een breed netwerk binnen verschillende overheden). 

• De wil om je te ontwikkelen en daarmee een gezonde nieuwsgierigheid naar de trends en 

nieuwe toepassingsmogelijkheden in ons vakgebied. 

• Plezier in netwerken met (potentiële) klanten en de gedrevenheid om eisen en wensen van 

klanten te verwoorden en inhoudelijk uit te werken. 

• De juiste combinatie van zelfstandigheid en teamwork. 
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Over Keypoint Consultancy 

Keypoint Consultancy is met 30 medewerkers een groeiend adviesbureau op het gebied van verkeer 

en mobiliteit met vestigingen in Enschede en Utrecht. In onze projecten krijg je al snel vrijheid en 

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

 

Ben jij geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de functie van Medior Adviseur mag je contact opnemen met Sanne van 

Zundert of Dennis Hijkoop, beiden Medior Adviseur (tel. 030-820 11 68).  

 

Schrijf een e-mail naar Michiel Doelman (info@keypoint.eu) en beschrijf in een paar zinnen waarom 

jij de adviseur bent die we zoeken en wat jouw visie is op de toekomst van mobiliteit. Voeg je CV bij 

en wij laten je snel weten of jij voor ons een interessante kandidaat bent. 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

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

