Consultant – team overheid
Wie is Hellemans?
Hellemans Consultancy (36 collega’s, onderdeel van Unica Groep met in totaal 3.500
medewerkers) begeleidt organisaties in het steeds veranderende energielandschap. We
kopen energie in, verzorgen de energie-administratie, monitoren de energiemarkt en
adviseren over vergroening, besparing en duurzame oplossingen. Dat doen we voor he t MKB,
industriële bedrijven en zakelijke dienstverleners en de publieke sector. We zijn het grootste
energie inkoop adviesbureau in Nederland. Ruim 10% van alle zakelijke contracten gaat door
onze handen.
Wat is jouw uitdaging?
Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen, scholen en ziekenhuizen kopen
jaarlijks grote hoeveelheden elektriciteit en gas. De grote inkooprisico’s en hun wens om te
verduurzamen stellen hen voor grote uitdagingen. Jij gaat hen daarbij helpen! Je bereidt de
(Europese) aanbesteding voor de inkoop van duurzame energie voor en voert deze uit voor
jouw klanten.
Een dynamisch speelveld, want de energiemarkt is volop in beweging. De prijzen voor
elektriciteit en aardgas stijgen snel en de noodzaak om de energietransitie te versnellen is
groter dan ooit. Werken in de energiebranche is daarom zeer relevant! Affiniteit met de
energiemarkt? De wil om bij te dragen aan de energietransitie? Boeiende klanten (overheid)
adviseren? Dan is dit jouw baan! Waar je alle kans krijgt jezelf te ontwikkelen.
Wat ga je doen?
Als Consultant adviseer je jouw klanten over hun aanbestedingen. Belangrijk dat je oog hebt
voor de belangen van alle stakeholders. Je bent dus op de hoogte van de ontwikkelingen in
de markt en kan die vertalen naar een advies op maat. Elk aanbestedingstraject start je met
werksessies en/of presentaties om zo alle relevante zaken boven tafel te krijgen. Zoals welke
targets de klant heeft inzake duurzame inkoop. Vervolgens schrijf je de documenten voor de
aanbesteding en voert deze uit. Aansluitend bepaal je – samen met jouw klant en een van
onze marktanalisten – een fixatiestrategie, waarmee we de contractvolumes gaan inkopen.
Jij blijft het aanspreekpunt gedurende de leveringsovereenkomst. En je bent dé
gesprekspartner over zaken als energie en verduurzaming. Vervolgens draag je bij aan de
verkoop van vervolgopdrachten bij jouw klanten.
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Je volgt de ontwikkelingen op de energiemarkt op de voet (duurzame elektriciteit en
groen gas);
Je onderhoudt intensief contact met energieleveranciers en andere marktpartijen;
Je verzorgt het projectmanagement rondom aanbestedingen;
Je bereidt aanbestedingen voor, onder meer met presentaties en/of workshops;
Je stuurt op efficiënte besluitvorming bij de klant;
Je schrijft teksten voor de aanbestedingen;
Je voert (Europese) aanbestedingen uit – van A tot Z;
Je kent de ins en outs van de wetgeving rondom aanbestedingen;
Je verzorgt het contractmanagement;
Je verzorgt het fixatiemanagement;
Je verzorgt het accountmanagement en sales bij jouw klanten.

Wat breng jij mee?
Voor deze functie moet je veel in huis hebben. Idealiter moet je kunnen communiceren,
organiseren, schrijven, rekenen, plannen, presenteren, samenwerken en verkopen. En je
moet organisatiesensitief zijn, besluitvorming kunnen beïnvloeden en projecten succesvol
naar de finish kunnen brengen. Zeker, een heel pakket. Maar je hoeft niet álles te kunnen,
want je hebt ook nog ervaren collega’s achter je staan. Waar het om gaat is dat je de wil
hebt jezelf beter te maken. En dat je jouw team versterkt.
Passende opleiding
HBO/WO Economie, Bedrijfskunde of een meer technische studie, gekoppeld aan social
skills.
Relevante ervaring
Tuurlijk, ervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingen is waardevol. En ja,
ervaring in de energiebranche is een pre. De combinatie van die twee maakt je de ideale
kandidaat, maar dat is geen harde eis. Heb je minimaal 5 jaar ervaring met (Europese)
aanbestedingen en/of energie consultancy/inkoop/verkoop? Ben je ambitieus en leergierig?
Heb je affiniteit met de energiemarkt? Dan gaan we graag met je rond de tafel.
Waar kom je terecht?
Bij Hellemans Consultancy (Hoevelaken) werk je – in een open, informele sfeer – in een team
van zo’n 20 technische en inkoopconsultants. Het consultant team telt drie subteams:
Collectieven, Grootzakelijk en Overheid. Jij landt in subteam Overheid met (nu) drie
collega’s. Twee consultants (Christiaan en Tjeerd) en een support consultant (Mariëlle
ondersteunt bij de organisatie, planning en administratie) . Elke consultant heeft ‘eigen’
klanten. Je werkt dus zelfstandig, maar de consultants werken ook veel samen en delen
continue kennis. Cruciaal voor het slagen van complexe trajecten in de complexe
energiemarkt.
Wat bieden wij?
We bieden een zeer interessante, uitdagende functie met grote relevantie! We bieden een
geweldige kans tot ontwikkeling. We bieden een werkomgeving waarin je met en van elkaar
leert. De functie is voor 32 tot 40 uur per week waarbij je uiteraard je tijd flexibel indeelt en
thuis werkt. Voor de dagen dat je naar ons kantoor in Hoevelaken komt of naar jouw klant
gaat maak je gebruik van een elektrische leaseauto!
Solliciteren
Meer weten? Neem contact op met Christiaan van Dijk, managing consultant - team
overheid: M 06-57757593. Hij neemt graag de tijd om je vragen te beantwoorden of je
gewoon wat meer te vertellen. Je cv met motivatie kun je sturen naar:
vandijk@hellemansconsultancy.nl

