
Vacature: Managing Consultant/Ontwikkelaar  
 

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 jij een versnelling aanbrengen in de verduurzaming van de 
bestaande bouw in Nederland? En met trots een warmtesysteem daadwerkelijk realiseren? 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 managing consultant/ontwikkelaar geef je inhoudelijk en procesmatig advies over de 
warmtetransitie. Dat doe je door de samenwerkingen te versterken op inhoud en proces, je 
ontwikkelt complexe warmteprojecten uit vanuit een visie naar een investeringsbesluit.   

 

Voorbeelden van je werkzaamheden: 

• Het creëren van bestuurlijke samenwerkingen  
• Ontwikkeling van grootschalige warmte projecten 
• Vanuit een LOI werken naar een investering besluit 
• Je stuurt multidisciplinaire teams aan  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar iemand met ruime ervaring als managing consultant/ontwikkelaar, iemand die 
resultaatgericht is met oog voor de klant en dat weet te combineren met een hoge kwaliteitsnorm 
en gezonde werkethos. Iemand die zich wil blijven door ontwikkelen binnen de warmtetransitie. Je 
hebt de multidisciplinaire kennis. Je bent in staat een business case goed te doorgronden en deze te 
vertalen naar een bestuurlijk advies.  

Projecten waar wij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben:  

Open Warmtenet Delft: opdrachtgever NetVerder (onderdeel Stedin) 
Als ontwikkelaar verantwoordelijk voor de uitwerking van een warmtenet voor ruim 5.000 woningen 
in Delft. Projectpartners zijn vier woningbouwcorporaties als beoogd afnemers (Vidomes, Woonbron, 
Vestia en DUWO) Equans als producent en leverancier en de gemeente Delft als borgende partij van 
een ‘future proof’ en open warmtenet.  
 

 



WAD Kwartier: opdrachtgever Eneco 
Overall ontwerpleider voor nieuwbouw gebied Overamstel in Amsterdam. In dit gebied,dat begrensd 
wordt door de Weespertrekvaart, Amstel en Duivendrechtsevaart, worden de komende 10 jaar ca. 
5000 nieuwbouwwoningen ontwikkeld welke verwarmd en gekoeld zullen worden met een 
laagtemperatuur warmtenet van Eneco gevoed met warmte van de datacenter Equinix. Impuls 
advies heeft hier het gehele ontwerp van datacenter tot woning uitgewerkt. 

Wat bieden wij?  
- Concreet bijdragen aan de warmtetransitie 
- Werken in een hecht en professioneel team  
- Een goed salaris 
- Een bonusregeling tot max 20% 
- 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. 


