
Vacature: Bestuurlijk adviseur warmtetransitie  
 

Wil jij bijdragen aan de warmtetransitie? Wil jij komen werken voor een snelgroeiende organisatie? 
Waarbij het opleveren van kwaliteit centraal staat. Word je enthousiast van het tot uitvoer brengen 
van grote en complexe projecten? Wil je je inhoudelijk maar ook breed door ontwikkelen als 
bestuurlijk adviseur warmtetransitie binnen een snelgroeiend adviesbureau? Dan zijn we op zoek 
naar jou! 

Over Impuls advies 
Impuls advies is een adviesbureau dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven en overheden 
die concrete stappen willen zetten in de warmtetransitie. Wij noemen dat “samenbouwen aan 
duurzame warmte”. We vertalen plannen en ambities naar concrete projecten die gerealiseerd 
moeten worden. Onze kracht ligt in multidisciplinaire vraagstukken op het snijvlak van techniek, 
financiën, beleid, strategie en politiek. We hanteren daarbij een integrale visie over de gehele keten, 
van bron tot en met klant. Onze projecten kenmerken zich door de grote diversiteit binnen de 
warmtetransitie. 

Wat ga je doen? 
Als bestuurlijk adviseur warmtetransitie geef je inhoudelijk en procesmatig advies over de 
warmtetransitie. Dat doe je o.a. in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, 
warmtebedrijven, provincies en energiecoöperaties in heel Nederland. De focus ligt hierbij op het 
uitvoerbaar maken van de warmtetransitie.  

 

Voorbeelden van je werkzaamheden: 

• Je werkt vanuit een multidisciplinair perspectief aan de ontwikkeling en realisatie van een 
duurzaam warmtesysteem  

• Je brengt alle betrokken stakeholders in het project met elkaar in verbinding om samen tot 
plan, ontwikkeling en uitvoeringen te komen 

• Je stelt gezamenlijke gedragen afwegingskaders op voor een duurzaam warmtesysteem  
• Met woningcorporaties, private en publieke eigenaren werk je gezamenlijk toe naar een 

aardgasvrije wijk  

Als bestuurlijk adviseur warmtetransitie ga je aan de gang met onze lopende én nieuwe 
adviesprojecten. Samen met onze andere gedreven collega’s werk jij aan het versnellen van deze 
transitie. 

Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met de publieke private samenwerking. Je beschikt 
over kennis over de bestuurlijke besluitvorming binnen publieke en private sector. Je hebt 
inhoudelijke kennis over de energietransitie of warmtetransitie. Je kijkt, denkt en doet vanuit een 
integrale bril. Je kunt tegengestelde belangen strategisch afwegen en komt met nieuwe inzichten 
waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband creatief te werk gaat. Je verbindt organisaties en 
partijen om zo tot oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgave waar wij aan werken.    
Tenslotte ben je resultaatgericht en met oog voor de klant.  

 



Wat bieden wij?  
- Strategische focus: bijdragen aan de warmtetransitie 
- Een hecht team met de beste mensen 
- Een goed salaris 
- Een bonusregeling tot max 10% 
- Een goede pensioenregeling 
- Een persoonlijk ontwikkelingsbudget  
- Een laptop en mobiele telefoon  
- 1e klas met OV of indien nodig een km vergoeding 
- 25 vakantie dagen o.b.v. fulltime dienstverband met de mogelijkheid tot bijkopen van 

vakantiedagen 
- Modern kantoor in Utrecht op loopafstand van station Leidsche Rijn 
- Flexibiliteit in werktijden voor een goede balans van werk en privé  
- Een gezonde balans tussen werken op kantoor, thuis en bij de klant 

 
Zie je na het lezen van deze vacature het zitten om met ons te komen werken? Stuur dan een 
motivatie en je cv naar solliciteren@impulsadvies.nl. Heb je eerst nog vragen? Dan kun je contact 
opnemen met Jessica van Dijk op 06-27 86 79 76. 

 
 


