Vacature: Junior Analist/Consultant
Profiel Virida
Steeds meer bedrijven zoeken naar een manier om groener te
ondernemen, door energie te besparen of processen te verduurzamen.
Comfort en kosten spelen echter ook een grote rol. Het dilemma dat daar
uit voort komt, vormt de uitdaging voor Virida.
Virida is een kleine, flexibele organisatie die zich met name bezighoudt met
ondernemen en ontwikkelen in de duurzame energiesector en de biobased
economy. Virida kijkt verder, stelt zich een hoger doel. ‘Kan niet’ daagt ons
juist uit om problemen vanuit een breder perspectief te benaderen. Wij
geloven dat innovatief en creatief denken over energievraagstukken de
oplossing is. Door meerdere waardeketens, perspectieven en problemen uit
de omgeving te combineren, kunnen méér doelen behaald worden dan het
eigen doel van een bedrijf. Een zo duurzaam mogelijke energievoorziening
voor zo veel mogelijk partijen: dat is onze drive.
Wij zijn op zoek naar een

Junior Analist/Consultant (startersfunctie, 40 uur per week)
Werkzaamheden:
Je werkt op het raakvlak van ontwikkelen, ondernemen, techniek en
investeringen. Als analist maak je objectieve strategische- en technische
analyses. Je analyseert vanuit een bedrijfskundig en economisch
perspectief, onderzoekt trends en scenario's, je verklaart afwijkingen in
trends en geeft aan in hoeverre deze effect heeft op de portefeuille en
pijplijn.
Als consultant kijk je vooruit, stel je business cases op en reken je
gevoeligheden door. Je denkt in scenario’s, voert gedegen analyses uit en
weet je adviezen helder te formuleren en te presenteren.
Je werkt samen met klanten en levert een bijdrage aan waarde-creatie voor
Virida en haar klanten.
Kernwoorden daarbij zijn:
 Afwisseling: je werkt aan verschillende projecten met steeds een ander
onderwerp; (duurzame) energie, warmte-infrastructuur tot biobased
economy en bio-energie;






Verantwoordelijkheid: je bent zelf verantwoordelijk voor je agenda en
tijdsplanning en je (deel-)projecten en opdrachten;
Impact: je bent sparringpartner van het management. Je kijkt naar de
impact op de totale keten en je blijft ook betrokken na afronding van je
project. Waar nodig zorg je voor implementatie van je advies;
Groei: je werkt op het raakvlak van ondernemen en ontwikkelen aan die
projecten die voor de klant en Virida belangrijk zijn.

De versterking die wij zoeken:












Heeft WO werk- en denkniveau, waarbij gedegen financiële kennis en
nadrukkelijke affiniteit met energie en/of verduurzaming een duidelijke
pre zijn;
Heeft een afgeronde academische (bedrijfs-)economische opleiding of
een technische opleiding;
Is analytisch en conceptueel sterk, in staat om outside-in en met een
helicopterview naar de business te kijken. Je komt snel tot de essentie
van een vraagstuk, kan dit eenvoudig weergeven en maakt concreet
wat de impact is;
Is communicatief sterk, kan schakelen op verschillende niveaus en in
staat om te adviseren op MT/directieniveau;
Werkt proactief, resultaatgedreven en kijkt met een kritische blik;
Heeft een flexibele instelling ten aanzien van werktijden, deinst niet
terug voor deadlines
Is expert in MS Excel en Powerpoint.
Is nieuwsgierig, initiatiefrijk, proactief en leergierig
Is in bezit van rijbewijs (en heeft bij voorkeur een eigen auto)

Wij bieden jou:
Een uitdagende baan waarin we ook benieuwd zijn naar jouw ideeën;
Een dynamische omgeving en afwisselend werk;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
Nog wat praktische info: ons kantoor huist momenteel in Nijmegen, maar
verplaatst zich binnenkort waarschijnlijk naar Cuijk en/of Venlo. Uiteraard
wordt tevens veel werk verricht direct bij de klant.




Interesse?
Heb je belangstelling en voldoe je aan ons profiel? Dan zien we jouw
sollicitatie graag tegemoet! Stuur zsm je motivatiebrief en cv naar Martijn
Wagener via mwagener@virida.nl. Ook voor meer informatie kun je contact
opnemen met hem via dat e-mailadres.

