SurroundConsult
SurroundConsult zoekt een STUDENT/TRAINEE AKOESTIEK/RUIMTELIJKE ORDENING/MILIEU
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een student die alvast werkervaring wil opdoen op het
gebied van milieu, akoestiek en ruimtelijke ordening. Het gaat om een samenwerking waarbij je een aantal
uren per week beschikbaar bent (afhankelijk van wat je naast je studie aan uren vrij hebt). Stage behoort tot de
mogelijkheden.
Wat ga je doen?
Je gaat volledig meewerken aan de lopende projecten van de senior-adviseur. Jouw werkzaamheden zijn dan
ook zeer divers. Specifieke werkzaamheden zijn afhankelijk van waar jouw ervaring ligt en waar jouw interesse
naar uitgaat. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het behandelen en
beantwoorden van binnenkomende vragen over het ruimtelijk domein, het ondersteunen bij de behandeling
van industriële vergunningen etc. Daarnaast is het belangrijk dat je interesse hebt in akoestiek, zodat je
bijvoorbeeld leert hoe je geluidsberekeningen uitvoert.
Wie ben jij?
• Je bent 3e of 4e-jaars student en je volgt een hbo-opleiding richting ruimtelijke ordening, milieu en
planologie of bouwkunde en je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.
• Je bent leergierig en proactief, zelfredzaam en enthousiast en je wilt je blijven ontwikkelen en grijpt deze
kan aan!
• Je beschikt over een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• Je hebt geen moeite met softwarepakketten voor geo-analyses en milieuberekeningen.
Meer over SurroundConsult
Wij zijn een landelijk opererend adviesbureau voor ruimtelijke ordening dat zich onderscheidt door een
positieve benadering: niet wat niet kan, maar waar de kansen liggen. We denken altijd in oplossingen en
zoeken naar innovatie, vernieuwing en efficiency. We denken graag buiten vaste grenzen en leveren advies op
maat. We investeren continue in de ontwikkeling van kennis en ervaring om op de best mogelijke manier bij te
dragen aan onze projecten. Met aandacht voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit van de leefomgeving. Een
toekomstbestendige omgeving. SurroundConsult is werkzaam voor verschillende opdrachtgevers zoals
overheden, bedrijven, adviesbureaus, projectontwikkelaars, architecten, aannemers (bouw en infra),
woningbouwcorporaties en particulieren en onderdeel van N4O.
Wat bieden wij jou?
In eerste instantie word je begeleid door de adviseur die je wegwijs maakt in de lopende projecten en om
kennis en ervaring op te doen. Daarnaast bieden we je ook diverse professionele trainingen zoals de cursus
Hogere Akoestiek in Utrecht of cursussen op het gebied van RO of Wabo. Je werkt verder onder begeleiding en
daarna zelfstandig vanuit huis. De werkdagen/werkuren zijn flexibel en in onderling overleg te bepalen. Het in
de toekomst versterken van ons team op vaste basis behoort tot de mogelijkheden.
Neem bij inhoudelijke vragen of interesse in SurroundConsult contact op met Aneta Krikke, senior-adviseur
SurroundConsult, via +31(0)6 5073 9862 of a.krikke@surroundconsult.nl.
Vragen over het sollicitatieproces kun je stellen aan Lieneke van Haaren, via +31(0)6 2211 4701 of per e-mail
info@surroundconsult.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten voorgesteld door (uitzend)bureaus
worden niet in behandeling genomen.
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