
 

 

Keypoint Consultancy is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van 
Verkeer en Mobiliteit, met vestigingen in Enschede en Utrecht. We zijn op zoek 
naar projectmedewerkers die ons team komen versterken. 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. Onze opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk gemeentelijke en provinciale 
overheden. Voor de vestiging Enschede zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
student die ons team wil ondersteunen voor ongeveer 2 dagen in de week. 
 

Projectmedewerker verkeerskundig advieswerk 

 
Keypoint is van oorsprong een spin-off van de Universiteit Twente, en heeft hier nog altijd een 
hechte band mee. Zo hebben wij onder andere het mastervak OV aan de Universiteit Twente 
opgezet en verzorgen wij hiervoor jaarlijks verschillende colleges. Ook hebben wij continu 
meerdere projectmedewerkers in dienst die hun studie combineren met werken bij Keypoint. 
 
Ter ondersteuning van onze adviseurs en projectleiders zijn wij op zoek naar een gedreven en 
proactieve projectmedewerker. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit data-analyses, opstellen van 
rapportage en offertes, en praktische werkzaamheden als het monteren van verkeerscamera’s en 
het analyseren van de beelden. Je werkt in een team met een ervaren projectleider om je de 
kneepjes van het vak te leren.  
 
Heb je: 

 kennis op het gebied van verkeer en ruimte? 
 een drive om jouw kennis toe te passen in verkeersprojecten en innovaties? 

 
Ben je: 

 minimaal tweedejaars student  
 in staat zowel zelfstandig opdrachten uit te voeren als in een team te werken? 
 in staat verder te denken dan de vraag? 
 gedreven en leergierig? 
 in het bezit van rijbewijs B (dit is een pre) 

 
Hou je van: 

 afwisseling in je werk? 
 werken in een jong, enthousiast en creatief team? 
 een bedrijfscultuur waarin balans tussen werk en privé echt betekenis heeft? 

 
Stuur dan een reactie met je CV naar info@keypoint.eu .  
 
Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op www.keypoint.eu .  
Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Sander Jacobs (053 482 57 00) 


