VACATURE LCA DESKUNDIGE
Datum: Augustus 2019
Het NIBE is op zoek naar een ervaren LCA deskundige, die een volgende stap in zijn/haar carrière wil zetten.
We zoeken iemand, die in staat is om complexe LCA opdrachten voor onze klanten te trekken en (junior)
adviseurs aan te sturen en te begeleiden. Je bent goed ingeleid in het opstellen van LCA’s in Nederland.
Ervaring met opstellen van LCA’s in andere Europese landen strekt tot aanbeveling. Je werkt in een enthousiast
team met hart voor verduurzaming van de bouwsector en zult naast het uitvoeren van LCA analyses ook
betrokken zijn bij uiteenlopende adviesopdrachten (altijd gericht op verduurzaming van de bouw). Hierin zit
veel vrijheid om qua onderwerpen je interesses te volgen.
Voor een eerste indruk van ons team en van de werkzaamheden van NIBE zie www.nibe.org. Misschien past
deze profielschets bij jou en wordt jij onze nieuwe collega?

Wie zijn wij
NIBE is een innovatief duurzaamheidsadviesbureau dat altijd voorop wil lopen in het vakgebied. We zijn een
bedrijf met een platte structuur en informele cultuur. Initiatieven en creatieve ideeën worden binnen ons
bedrijf gewaardeerd en we brengen deze als team samen verder.
Onze klanten kennen een grote diversiteit; producenten van bouwproducten - gemeentelijke, provinciale en
landelijke overheden – Aannemers in de bouw en GWW – ontwikkelaars – Architecten woningbouwcoöperaties – producenten van interieurproducten en nog vele andere. Een grote diversiteit aan
klanten, waarbij het meetbaar maken van duurzaamheid altijd de kern is. We maken bij tenders
duurzaamheid inzichtelijk voor de aanbiedende kant en ondersteunen de aanbestedende kant bij het
formuleren van haalbare ambities en eisen.
Naast een grote diversiteit aan advies en LCA opdrachten ontwikkelt NIBE de NIBE EPD applicatie waarmee
LCA’s eenvoudiger opgesteld kunnen worden en klanten meer inzicht krijgen in de impact van hun producten.
Het is de ambitie van NIBE om de NIBE EPD applicatie in Europa uit te rollen en als bedrijf te
internationaliseren. Heb jij als senior LCA expert ook de ambitie om je werkveld te vergroten in Europa? Dan
pas je bij ons.

Jouw achtergrond
•
•
•

minimaal HBO werk- en denkniveau
Afgeronde technische of milieukundige opleiding op minimaal HBO niveau
minimaal 5 jaar relevante werkervaring met LCA

Jouw eigenschappen
•
•
•
•
•
•

Naast je professionele achtergrond ben je breed geïnteresseerd in het meetbaar maken van
oplossingen voor milieuvraagstukken en in het ontwikkelen van applicaties om hier invulling aan te
geven
Als LCA expert ben je proactief, zorgvuldig, communicatief en een sterk teamspeler
Je volgt actuele ontwikkelingen op ons vakgebied nationaal en internationaal en ziet kansen voor ons
bedrijf.
Bedreven in het opstellen van heldere, begrijpelijke rapportages en het presenteren van ideeën en
resultaten aan onze klanten
Bereid om in een commerciële omgeving te werken, hebt een eigen netwerk en bent bereid je
commerciële bijdrage te leveren.
Goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel in woord als in schrift

Jouw werkzaamheden
Deze zijn afhankelijk van je achtergrond en werkervaring. Je kunt breed ingezet worden om de bouw te
verduurzamen. In eerste instantie zul je bij een aantal onderzoeks- en adviesvraagstukken betrokken worden.
Dit kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van Product Category Rules en EPD programma’s, zowel nationaal als internationaal
LCA’s opstellen voor de Nationale Milieudatabase en/of buitenlandse EPD programma’s
Trainen, begeleiden en bewaken van kwaliteit van LCA werkzaamheden
Uitvoeren van de meer complexe LCA opdrachten
LCA gerelateerde tenders of adviesopdrachten, met name voor de GWW

Wij bieden je
•
•
•
•
•

Een creatieve, inspirerende werkomgeving waarin vernieuwing en innovatie centraal staan
Een platte organisatie met veel ruimte voor individuele ontwikkeling en eigen initiatief
Een teamomgeving met flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken (een hoge mate aan
flexibiliteit in tijd en plaats.)
Een fulltime aanstelling van 38 uur, een parttime aanstelling behoort ook tot de mogelijkheden.
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, mede afhankelijk van werkervaring en
ambities

Je contactpersoon
Als je interesse hebt in een verkennend gesprek, maar ook als je nog twijfelt en meer informatie nodig hebt,
mag je graag met mij contact opnemen.
Gert Jan van Beijnum
T: 06 – 15 295 112
E: g.j.v.beijnum@nibe.org

