
 

 

Organisatie 
BrabantAdvies is een onafhankelijk provinciaal adviesbureau met als doel: het beste voor Brabant en 

de Brabanders. Vanuit een helicopterview kijken ze naar de belangrijkste vraagstukken waarmee 

Brabant de komende jaren moet dealen. Je kunt hierbij denken aan de veestapel, schone energie of 

duurzame economie. Dit doen zij met de inzet van vier verschillende Brabantse adviesraden: Sociaal-

Economische Raad Brabant, Provinciale Raad voor de Leefomgeving, Provinciale Raad Gezondheid en 

Young Professionals Brabant. Haar eigen-wijze adviezen helpen politiek en het bestuur keuzes te 

maken. Er zijn negen medewerkers werkzaam op het kantoor in ‘s-Hertogenbosch. 

Voor BrabantAdvies zoeken wij een Beleidsadviseur leefomgeving (32-36u) 

Functieomschrijving 
Als Beleidsadviseur leefomgeving vertaal je complexe vraagstukken op regionaal schaalniveau in 

goede strategische vragen en concrete adviezen op het terrein van leefomgeving: van klimaataanpak 

tot omgevingsbeleid, van stad tot platteland, van energietransitie tot natuurbeleid. Je hebt steeds 

oog voor maatschappelijke vernieuwing in de politiek bestuurlijke omgeving. Je werkt zelfstandig of 

in teamverband aan strategische adviestrajecten, je organiseert expertmeetings en geeft 

presentaties. Daarvoor benut je onderzoeksresultaten en deskundigheid die binnen én buiten het 

netwerk beschikbaar zijn. Scherpe gesprekken, compromissen, tegengestelde belangen en spanning 

op een dossier maken soms deel uit van het adviesproces. Die dynamiek vind je boeiend en 

uitdagend en die weet je te hanteren. Je voelt je thuis in overlegsituaties waarbij je gemakkelijk 

schakelt op elk niveau in de organisatie én daarbuiten. Je zorgt onder meer voor de gewenste 

inhoudelijke voorbereiding van de adviesraden van BrabantAdvies.  

Functie-eisen 
 Je bent een enthousiaste verbinder en teamspeler met affiniteit en/of ervaring met 

vraagstukken op het terrein van leefomgeving 

 Je hebt een academisch werk- en denkniveau 

 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen consultancy, bij voorkeur op het 

snijvlak van overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 

 Je hebt kennis en affiniteit met het politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld 

 Je hebt een sterk analytisch en conceptueel vermogen 

 Je hebt een vlotte pen naast sterk ontwikkelde mondelinge en sociale vaardigheden 

 Je weet opdrachten om te zetten in resultaten, gaat voor kwaliteit en vernieuwing en bent 

gewend te werken met deadlines 

Arbeidsvoorwaarden 
BrabantAdvies biedt je een inhoudelijk uitdagende baan in een collegiale werkomgeving en een 

interessant en breed netwerk in en buiten Brabant. Er wordt een jaarcontract geboden voor 32-36 

uur per week met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingedeeld in schaal 11 (€ 3.506 – 

5.008 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Je krijgt mogelijkheden om je verder te 

ontwikkelen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao provincies.  



 

 

Standplaats 
Den Bosch 

Interesse? 
BrabantAdvies laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Klik hier voor je sollicitatie. 

Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Mark Streuer op 073-8200955. 

https://polderbanen.nl/vacature/beleidsadviseur-leefomgeving-32-36u/

