
 

  1 

 

VACATURE Junior adviseur energietransitie 

Locatie: Amsterdam 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn voor de versterking van ons team op zoek naar een junior adviseur energietransitie, bij 

voorkeur iemand met 1-2 jaar relevante (werk)ervaring.  

Ben jij ondernemend, onderzoekend, gedreven en doelgericht en wil je werken aan een 

duurzame samenleving door bedrijven, overheden en brancheorganisaties te helpen om 

duurzamer te werken en presteren? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. 

 

Wie zoeken wij? 

Je hebt interesse in energie- en klimaatvraagstukken 

Je vindt het leuk om je in nieuwe onderwerpen te verdiepen 

Je bent communicatief vaardig 

Je hebt organisatorische vaardigheden  

Je kunt zelfstandig werk oppakken  

Je weet snel de essentie uit rapporten te halen 

Je werkt graag met klanten en stakeholders  

Je vindt het leuk om stukken te schrijven voor breder publiek 

Je wilt groeien tot zelfstandig adviseur 

 

Wat bieden wij?  

Een fulltime baan met een marktconform salaris  

Een jaarcontract, met intentie om te verlengen  

Doorgroeimogelijkheden  

Werk in een dynamische omgeving aan projecten die ertoe doen 

Prachtig kantoor in hartje Amsterdam  

Je levert een bijdrage aan een duurzame samenleving 

 

Wat ga je doen? 

Uitvoeren van een combinatie van sociaal en technisch onderzoek: 

• Issue-, stakeholder- en argumentenanalyse 
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• Interviews voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen 
• Organiseren (online) bijeenkomsten  

• Deskresearch: literatuuronderzoek 

• Resultaten presenteren in tekst en beeld 

• Communicatie en marketing 
 

Wie is MSG?  

MSG is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van stakeholders bij projecten 

op het gebied van energie en klimaat (participatie). Met een flexibel team brengen we diverse 

partijen samen en dragen we bij aan duurzame oplossingen. We werken voor bedrijven, 

brancheorganisaties, de Rijksoverheid, gemeenten en energiebedrijven.  

Het organiseren, structuren en communiceren van de kennisbasis vormt een belangrijk 

onderdeel van ons werk. We brengen experts en belanghebbenden bij elkaar om het probleem 

te doorgronden en gezamenlijk oplossingen te kunnen vinden. Daarna zorgen we dat de 

resultaten helder en aantrekkelijk vormgegeven kunnen worden gecommuniceerd. 

Op onze website msgstrategies.nl vind je meer informatie over onze werkwijze en voorbeelden 

van projecten. MSG zit op een prachtige plek midden in het centrum van Amsterdam.  

 

Ben je enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 6 januari 2020 en stuur je brief met CV naar Mariken Betsema: 

vacatures@msgstrategies.nl 
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