Trainee adviseur

Planologen en (economisch) geografen gezocht!
Wat ga je doen?
Je werkt in een team van adviseurs aan maatschappelijke
relevante onderzoeken en adviezen over wonen, werken
en leefomgeving. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: duurzaamheid, (regionale) visies, behoefteramingen, huur-.
koop- en grondprijzen, bestaande voorraad, haalbaarheid
van nieuwbouwprojecten, de Ladder voor duurzame verstedelijking, next economy en nog veel meer onderwerpen.
In deze proces- en projectopdrachten werken we veelal
voor gemeenten (zowel klein, middelgroot en groot), provincies, ministeries en marktpartijen (zoals ontwikkelaars,
institutionele beleggers en vastgoedeigenaren). We doen
projecten door het hele land: van Amsterdam tot Nijmegen
en van Groningen tot Maastricht. Onze opdrachten zijn
bijna altijd strategisch van aard en gericht op probleemanalyse, het helpen maken van beleidskeuzes en we adviseren over het instrumentarium om het gewenste beleid te
realiseren. We zijn agendabepalend in de marktsegmenten
waarin we actief zijn.

Hoe ziet het traineeship eruit?
Een jaar lang:
• Veel interne trainingen en coaching op kennis en
vaardigheden
• Per project een projectleider die je inhoudelijk begeleidt
• Meelopen in tientallen projecten
• Kennis maken met projecten in onze drie teams (wonen,
werken en winkels)
• Je leert veel verschillende organisaties kennen
• Een buddy die je aanspreekpunt is voor de dagelijkse
werkzaamheden
• Een leidinggevende die je uitdaagt je te ontwikkelen
• Dertig collega’s die je altijd en overal willen helpen
Bij succesvolle afronding van je traineeship ben je na een
jaar adviseur. Daarna word je ondergebracht in één van
de drie teams en zal steeds duidelijker worden wat jouw
expertise, talent en profilering is. Ons motto daarbij is dat
je werk doet waar jij energie van krijgt.

Wat bieden we nog meer?
• Dynamische werkomgeving met veel jonge, talentvolle
mensen
• Open, informele en gezellige collega’s
• Volop doorgroeimogelijkheden
• Een aantrekkelijke werkplek op ons kantoor in Arnhem,
maar ook volledige flexibiliteit in hybride en thuiswerken
• Laptop, smartphone, volledige OVreiskostenvergoeding, 30 vakantiedagen, op termijn
meedelen in winst en mogelijkheid tot verdere
participatie binnen het bedrijf

Wat is jouw profiel?
• Afgeronde universitaire opleiding economische
geografie of planologie (of vergelijkbaar), eventueel
gecombineerd met kennis van vastgoed
• Je bent een fijne collega, zeer gedreven, kunt snel
schakelen, resultaatgericht, nauwkeurig en sterk in
schriftelijke en mondelinge communicatie
• Je bent een teamspeler en klantgericht
• Een ambitieuze topadviseur (in spé)

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar Lennart Joosten
(info@stec.nl).
Voor meer informatie kun je me ook bellen op 026 751 41 00.

Stec Groep is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van wonen, werken en
leefomgeving. Onze kennis over (de opgaven
voor) de woningmarkt, bedrijventerreinen en
ander commercieel vastgoed, (winkel)centra,
gebiedsontwikkeling, de Omgevingswet en
publiek- en privaatrechtelijke instrumenten
maken Stec Groep een ideale partner voor
zowel overheden als marktpartijen. We
groeien sterk en zijn daarom op zoek naar
nieuwe adviseurs.

