
 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega: 
 

Adviseur Beheer Openbare Ruimte (40 uur) 
 

die ons helpt bij onze missie om de ontwikkeling van de duurzame samenleving te promoten en 
te versnellen, door te bouwen aan professionele organisaties en onze relaties alleen ‘ready-to-

use’ producten en diensten te leveren. 
 
Bedrijfsinformatie 
SPA Groep is een adviesbureau, dat organisaties begeleidt in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld bij 
procesoptimalisatie, bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel en bij een fusie 
of naar een nieuwe samenwerkingsvorm. 
 
SPA Groep is ook een opleidingsinstituut, marktleider in de sector AMBOR (Afval, Milieu en Beheer 
Openbare Ruimte) met middelbaar beroepsonderwijs, trainingen en ontwikkeltrajecten voor 
personen en teams. 
 
Onze klanten zijn voornamelijk overheidsorganisaties, die zich bezighouden met het beheer en het 
onderhoud van de woon- en leefomgeving. Belangrijke thema’s daarbij zijn de transitie naar de 
circulaire economie, integratie met arbeidsparticipatie, het versterken van de 
participatiesamenleving en inwonerstevredenheid. 
 
Functieomschrijving adviseur: 
Je adviseert vanuit jouw vakgebied en met een scherpe, analytische blik over de uitwerking van 
het beheer en de vertaling ervan naar een zo klantgericht, efficiënt en duurzaam mogelijk 
onderhoud van de openbare ruimte. 
 
Hierbij zal je vaak samenwerken met gedreven en talentvolle mensen die je inspireren om op 
verschillende terreinen je eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Je werkt in teamverband 
samen met jouw SPA-collega’s, in meerdere, gelijktijdige projecten. 
 
Jouw hoofdtaken zijn: 
• inhoudelijke ondersteuning bieden bij projecten, het bedenken van creatieve oplossingen en 

daarover adviseren; 
• onderzoek doen bij de klantorganisaties en hen helpen bij het in praktijk brengen van het advies 

(voorbereiden en implementeren); 
• jezelf ontwikkelen, persoonlijk, als adviseur en qua vakkennis, en het borgen van onze goede 

naam. 
 

Hiervoor heb je nodig: 
• in ieder geval: een afgeronde relevante HBO-studie (bijvoorbeeld Van Hall Larenstein); 
• vaardigheid met data-analyse en/of databasemanagement en handigheid met Word, Excel, 

Powerpoint en andere presentatiemiddelen; 
• bij voorkeur praktijkervaring, opgedaan bij een uitvoeringsorganisatie of een gemeente en/of 

werkervaring, liefst in een soortgelijke functie (2 tot 5 jaar); 
• een flexibele werkhouding (geen 9-5 mentaliteit). 

 
Ons aanbod: 
• een dynamische werkomgeving met afwisselende projecten bij leuke en ambitieuze 

opdrachtgevers; 
• een marktconform salaris en een auto van de zaak; 
• toekomstperspectief en veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 
 
Interesse? 
E-mail je motivatiebrief met CV naar j.bonnes@spa-bv.nl  
Heb je eerst nog vragen over de vacature? 
Bel Wouter Jansen of Jan Bonnes op 0172-200 000, e-mailen mag ook. 
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