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Senior Adviseur Klimaatadaptatie [CL22-001] 
 

Start:   Zo spoedig mogelijk 

Locatie:  Rotterdam (of Brussel) 

 

 

Trinomics is een adviesbureau dat zich richt op de ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme, groene en 

klimaatbestendige samenleving. Dit doen wij door toegepast economisch onderzoek te vertalen in beleidsadvies en 

trainingen in verschillende domeinen op het gebied van milieu, energie en klimaatverandering te geven. Onze klanten 

variëren van nationale overheden en ministeries binnen en buiten Europa tot Europese instellingen en andere 

internationale klanten zoals multi- en bilaterale donoren en internationale financiële instellingen. 

 

Vanwege de uitbreiding van onze beleidsadviesdiensten binnen Nederland en Europa zijn we op zoek naar een ervaren 

Senior Adviseur Klimaatadaptatie (m/v, voltijd) met relevante expertise op het vlak van klimaatadaptatie en 

waterbeheer om ons team te versterken. Als Senior Adviseur Klimaatadaptatie zal je verantwoordelijk zijn voor de 

verdere uitbreiding van het projectportfolio van Trinomics op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer. 

Trinomics beschikt reeds over een breed portfolio aan projecten die gerelateerd zijn aan klimaatadaptatie en 

waterbeheer, waaronder: ‘De ex-ante impact assessment van de Europese Klimaatadaptatie Strategie 2030’ (DG 

Klimaat), ‘De evaluatie van de Europese Klimaatadaptatie Strategie 2020’ (DG Klimaat) en ‘De evaluatie van de 

Europese kaderrichtlijn water (Water Framework Directive) en overstromingsrichtlijn (Floods Directive)’ (DG Milieu). 

Naast het behouden van continuïteit in ons Europese portfolio, ben je als Senior Adviseur Klimaatadaptatie 

verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van opdrachten op de Nederlandse markt.  

 

Profiel van de kandidaat 

Als Senior Adviseur dien je grondige kennis te hebben over de maatschappelijke opgaven met betrekking tot 

klimaatadaptatie en waterbeheer in Europa, en in Nederland in het bijzonder, heb je sterke economische vaardigheden 

en analytisch vermogen, oog voor detail, de bereidheid om die extra stap te zetten indien nodig, graag willen werken 

binnen multidisciplinaire projectteams en deze kunnen leiden. De ideale kandidaat heeft het volgende profiel: 

 

Vereisten 

✓ Afgeronde master in milieuwetenschappen, duurzame ontwikkeling, economie of een gerelateerde discipline; 

✓ Minimaal 6-10 jaar professionele werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar relevante werkervaring in een 

vergelijkbare omgeving (d.w.z. consultancy, denktank of andere (beleids-) onderzoeksorganisatie), met 

aantoonbare ervaring in het coördineren van (project-)teams; 

✓ Aantoonbare expertise op het gebied van klimaatadaptatie en/of waterbeheer door eerdere werkervaring en / of 

beleidsadviesopdrachten. Kennis van het Nederlandse beleidsveld is een pré; 

✓ Aantoonbare ervaring in (proactieve) bedrijfsontwikkeling (business development) en acquisitie op bovenstaande 

expertisegebieden, en een goed netwerk van contacten met relevante partijen en belanghebbenden in Nederland 

(d.w.z. ministeries, onderzoeks- en kennisinstellingen) rondom klimaatadaptatie en waterbeheer; 

✓ De vaardigheid om vloeiend in het Nederlands en Engels te werken, schrijven en communiceren.  

 

Wat wij te bieden hebben 

✓ Een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden (o.a. 28 vakantiedagen per jaar, uitgebreide pensioenopbouw, NS trajectkaart); 

✓ Aanvankelijk een contract voor één (1) jaar met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast contract afhankelijk 

van goede prestaties (evaluatie na 6 maanden); 

✓ Flexibele werktijden, afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van de kandidaat; 

✓ Aangename (en informele) werkomgeving, met jonge, toegewijde en gemotiveerde collega's. 

 

Sollicitaties (motivatiebrief en recent cv) moeten vóór maandag 11 juli 2022 per e-mail worden ingediend bij 

recruitment@trinomics.eu. Gebruik de volgende titel in uw sollicitatie-email: “CL22-001 Senior Adviseur 

Klimaatadaptatie - NAAM SOLLICITANT". Alleen kandidaten die aan alle vereisten voldoen worden geselecteerd voor 

een interview en horen van ons na de sluitingsdatum. De geselecteerde kandidaten zullen wij uitnodigen om een 

schriftelijke test te doen om hun schriftelijke en analytische vaardigheden die nodig zijn voor de functie te beoordelen.  

 

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van der Laan (clusterleider) of Koen Rademaekers (algemeen 

directeur) via recruitment@trinomics.eu of +31 (0) 10 341 45 92. 
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