
 

OVER ONS 

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. Onze 

opdrachtgevers zijn de meest innovatieve en duurzame koplopers in Nederland in 

onder meer de de High tech industrie, ICT sector, bank- en verzekeringswezen, 

automotive, vastgoed, chemie en voedingsmiddelindustrie.  

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. Kijk op onze website voor voorbeelden van klanten en cases waar we 
aan werken. 

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 ondersteunen en coachen 
waar nodig. 

En, als er iets te vieren valt, dan vieren we dat. 

 
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

VOOR ELKE CONSULTANT GELDT:  

 Je bent ambitieus, je deelt onze bedrijfsmissie en –visie, en onze kernwaarden 

 Je vindt het leuk om complexe (technische) processen te doorgronden en 

helder op papier te krijgen. 

 Je wordt blij van het creatieve proces om van een innovatief idee een solide 

business plan te maken. 

 Je wordt blij van feedback omdat je jouw opdracht voor de klant en jouw eigen 

skills daarmee kunt verbeteren. 

 Je vindt het leuk om zelfstandig op zoek te gaan naar antwoorden op vragen 

en oplossingen. 

 Je vindt het prettig om goede ideeën te implementeren en te organiseren. 

 Je vindt het prettig om processen goed in te richten en te plannen. 



 

SOLLICITEER JE OP EEN JUNIOR/MEDIOR FUNCTIE? 

 Je hebt ervaring met subsidieadvisering en/of met R&D en innovatieprocessen 

of met verduurzaming in de vastgoedsector en kunt, vanuit deze ervaring, 

extra goed inspelen op de vraag bij de klant. 

 Je komt (misschien) uit het corporate leven en je wilt nu aan de slag bij een wat 

kleiner bedrijf met een gezellig team, start-up mentaliteit en snelle 

groeimogelijkheden. 

 Je vindt het leuk om vanuit deze relatie en oprechte klantgerichtheid ervoor te 

zorgen dat een klant ook daadwerkelijk aan de slag gaat met onze diensten. 

 Je vindt het leuk om ideeën te bedenken om klanten te voorzien van informatie 

op high-end niveau zoals het organiseren van inhoudelijke round tables 

rondom innovatie en duurzaamheid, ons tweejaarlijkse relatieparty etc. 

 Je wilt vrij kunnen werken en echt gave dingen neer kunnen zetten. 

 Je hebt rijbewijs-B en je reist graag met de auto door het hele land om op 

bezoek te gaan bij klanten en deze van advies te voorzien. 

 Je hebt er plezier in om persoonlijk verbinding maken met klanten en ze echt te 

helpen om hun impactvolle projecten te verwezenlijken.  

 Je vindt het prettig om in een snel groeiende organisatie te werken waar steeds 

nieuwe dingen worden geïntroduceerd en werkprocessen nog verder worden 

verbeterd.  

 Je wilt met ons een persoonlijk ontwikkelplan (3-5 jaar) maken zodat je een 

duidelijke stip aan de horizon hebt waar je naar toe wilt groeien. 

SOLLICITEER JE OP EEN MEDIOR/SENIOR FUNCTIE?  

 Je hebt gewerkt met Teamleader of andere vooraanstaande 

sales/CRM/projectmanagement software. 

 Je bent bekend met salesfunnels en denkt graag creatief mee over hoe wij de 

klant nog beter van dienst kunnen zijn. 

 Je bent zeer precies in het uitwerken van offertes en het bijhouden van de 

klantgegevens in het CRM systeem. 

 Je hebt plezier in het begeleiden en enthousiasmeren van trainees en junior 

collega’s zodat zij zodat zij beter begrijpen wat er nodig is om o.a. een 

subsidieaanvraag te schrijven die aansluit bij de wensen en behoeftes van 

bedrijven én bij die van de subsidieverstrekker. 

 Je vindt het leuk om naast je consultancywerk bij te dragen aan de groei van 

ons bedrijf in een andere rol, bijvoorbeeld door het oppakken van 

marketingtaken, HR-taken, procesverbeteringen doorvoeren. 



 

 Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het verwezenlijken van onze 

stip op de horizon en kan onze missie, visie en kernwaarden vertalen naar 

relevante nieuwe diensten voor onze klantgroepen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE: 

 Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, vlakbij het Scheveningse strand. 

 Onze klanten bevinden zich door heel Nederland. 

 Mogelijkheden voor mid-career & senior professionals. 

 Wij vinden een werkdag van 8 uur heel normaal. 

 Je werkt in een junior/mid-career team dat functioneert op WO niveau. 

 Er is veel slagkracht. Plus Projects is een FD Gazellebedrijf wat de afgelopen 

jaren met 30% is gegroeid. 

 Er is zeer veel aandacht voor training en persoonlijke ontwikkeling voor ons 

hele team via ons trainingsprogramma Plus Projects Leert! (minimaal vier 

trainingen per jaar).  

 Individueel word je begeleid door een collega en heb je de mogelijkheid tot 

inzet van gecertificeerde coach voor één op één coaching. 

 Salaris is marktconform. 

 Zeer snelle doorgroeimogelijkheden van junior-medior-senior niveau. 

Salarisverhogingen van 10% per jaar zijn geen uitzondering. 

 Let op! Heb je niet de relevante opleiding en/of ervaring? Dan is je salaris 

tijdelijk wat lager en bieden we je een mentor en coach om je hard en soft skills 

te trainen. 

 Je krijgt een iphone en laptop incl. onbeperkt internet/bellen zodat je overal 

aan het werk kunt. 

 Alle zakelijke auto- of OV-km’s, en overige zakelijke onkosten worden 

vergoed. 

 Deelname aan onze pensioenregeling bij Aegon. 

 30+ vakantiedagen. 

 Mogelijkheid om de functie te vervullen in 32 /36 uur (ipv 40 uur per weerk, 

vanaf medior niveau). 

 


