
	

WIJ ZOEKEN CONSULTANTS DIE BOVEN HET MAAIVELD UIT WILLEN STEKEN. 
 

 

 

PLUS PROJECTS | MAXIMAAL SUBSIDIEADVIES 

Plus Projects levert maximaal advies op het gebied van innovatie + duurzaamheid. Samen 
met onze klanten staan wij dagelijks aan de frontlinie van de nieuwste innovaties. Innovaties 
die een positieve impact hebben op onze samenleving.  

STEEK JIJ BOVEN HET MAAIVELD UIT? 

Wij zoeken collega’s die boven het maaiveld willen uitsteken. Die zowel strateeg als doener 
zijn, affiniteit hebben met innovatie + duurzaamheid én uitdagingen zelfstandig aan 
durven gaan.  
 
Je moet maximaal subsidieadvies kunnen leveren. Dit betekent dat je kritisch, zorgvuldig en 
professioneel bent én van complexe vraagstukken een helder verhaal kunt maken, zonder 
dat je nerveus wordt van deadlines. Het betekent dat jij er voor onze klanten op gebrand 
bent om alles uit hun project te halen. 

WAT VRAGEN WE NOG MEER? 

• Afgeronde opleiding HBO of WO 
• Relevante werkervaring (is een pré) 
• Uitstekende beheersing Nederlands en Engels 



	

WAT KUN JIJ VERWACHTEN? 

Je gaat impact maken, binnen onze organisatie, op én voor onze klanten. Impact die vaak 
reikt tot ver daarbuiten met invloed op de samenleving. Van het soort dat je op het nieuws 
ziet. 
 
Ons kantoor is gevestigd in een markant gebouw op loopafstand van het strand. Onze 
cultuur is informeel en open, waar intensief wordt (samen)gewerkt met veel eigen 
verantwoordelijkheid. Er is ruimte voor jouw ideeën én voor kritische feedback. Je krijgt 
sympathieke, gedreven collega’s die jou zullen en ondersteunen en coachen waar nodig.  
En, als er iets te vieren valt, dan vieren we dat.  

WAT KRIJG JE NOG MEER? 

• Marktconform salaris 
• Laptop + iPhone 7 
• Persoonlijke ontwikkeling via Project Plus Leert!-programma 

 
 
 
 
Solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Patricia Claessen, claessen@plusprojects.nl. 
Vragen? Neem dan gerust contact op via tel. 06-34294450.  
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