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HeadFirst

Telefoon: 088-1414507
E-mail: Jade.Vos@headfirst.nl

Adviseur Duurzaamheid
Functie

Adviseur Duurzaamheid

Locatie

Zwolle

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

11.12.2022 - 30.05.2023

Opdrachtnummer

125217

Sluitingstijd

30.05.2023

Rolomschrijving en taakafspraken
Let op: deze vacature staat ook voor Eigen Personeel uit en kandidaten in procedure.
* Omschrijving van de afdeling (werkzaamheden, bezetting en doelstellingen)
Als Adviseur Duurzaamheid ben je degene die duurzaamheid een centrale plek geeft binnen onze dynamische organisatie. Als Fudura verminderen wij
de komende jaren de belasting voor het milieu en onze leefomgeving. Concreet betekent dit dat wij ons conformeren aan de ESG-doelen
(Environment, Social, Gouvernement) en daar richting mee te geven voor de komende jaren. Zo is één van de doelen om jaarlijks een overall reductie
van 5% per FTE te behalen ten opzichte van het voorgaande jaar door maatregelen op gebouwen, energie en zakelijke mobiliteit te realiseren. Maar
het thema is breder en betreft ook inkoop, facilitair rondom afval en voedsel verspilling en een gezonde werk- en leefomgeving. Als Adviseur
Duurzaamheid is jouw belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat we stappen zetten op het gehele brede gebied van duurzaamheid. Je initieert en
coördineert duurzaamheidsactiviteiten. Je bent een sparringpartner voor (top) management en operationele teams. Uiteraard doe je het
verduurzamen van een organisatie niet alleen, maar moet dit gedragen worden door de gehele organisatie. Jij weet medewerkers, klanten én
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leveranciers te enthousiasmeren om hieraan mee te werken. Hoe je dat gaat doen? Dat mag jij zelf bepalen. Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die
om kan gaan met deze vrijheid en on-bewandelde paden. Een pionier, een collega die energie haalt uit het in beweging brengen en helpen de
doelstellingen van Fudura m.b.t. duurzaamheid (mede) te bepalen en uiteindelijk te behalen.
* Functieomschrijving
Als Adviseur Duurzaamheid beschik je over universitair werk- en denkniveau, bij voorkeur richting duurzaamheid en milieu en heb je een scherpe kijk
op de bedrijfskundige kant. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als (proces) coördinator, adviseur of het begeleiden van diverse projecten. Je bent
aantoonbaar bezig met duurzaamheid en je wilt echt het verschil maken voor toekomst. Je hebt affiniteit milieumanagement en duurzaamheid ( ISO
14001/CO2 prestatieladder). Tot slot hebt je bij voorkeur ervaring met LEAN en vindt het leuk om met continue verbeterprocessen bezig te zijn.
Je hebt bedrijfskundig, procesmatig en organisaties inzicht. Daarnaast kun je verbanden leggen tussen activiteiten in bedrijfsonderdelen, strategie van
de organisatie en de borging hiervan. Je bent proactief, resultaatgericht, staat stevig in je schoenen en out of the box denken. Verder ben je
organisatiesensitief en kun je goed omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Je bent in staat intern als extern een netwerk op te bouwen en
te onderhouden.
* Functie-eisen en -wensen
HBO-WO werk- en denkniveau. projectmanagement skills pre.
Aanvullende info
Combinatie van 1. administratie omtrent ESG bijhouden vwb aandeelhouders en directie (20%) en 2. verduurzamingsinitiatieven initiëren (80%)
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