
 

Pagina 1 van 2 
 

Maak concreet werk van duurzaamheid en MVO. Bij Power-ED. 

Werken bij Power-ED betekent werken aan concrete resultaten als het gaat om 

duurzaamheid en MVO. Aan de slag dus met de energie-, milieu- en materiële transitie. 

Als toonaangevend bureau in Brabant met een integrale aanpak maken we écht impact op 

het gebied van klimaat, stikstof, biodiversiteit en circulariteit. Iedere stap, hoe groot of 

klein ook, telt! Omdat we veel stappen zetten momenteel, willen we ons team uitbreiden 

met een: 

Agrarisch (senior) adviseur 

Voor wie je werkt 

Samen met enthousiaste collega’s werk je voor agrarisch ondernemers, maar ook voor MKB-

bedrijven. Mensen die vooruit willen met hun bedrijf en snappen dat duurzaamheid en 

MVO hiervoor kansen biedt. Mensen ook die op zoek zijn naar nieuwe ideeën, 

verdienmodellen, handvatten en ondersteuning. Die écht werk willen maken van thema’s 

als natuurinclusiviteit, CO2-footprint, ondernemende natuur, kringlooplandbouw, korte 

keten, stikstof, biodiversiteit en dierenwelzijn. Mensen die met jou en ons op Missie 

Duurzaam willen gaan! 

Jouw opdrachtgevers kunnen individuele agrarisch ondernemers zijn, die je o.a. helpt met 

het maken van bedrijfsplannen, het toepassen van regelingen en het aanvragen subsidies. 

Daarnaast werk je voor groepen agrarisch ondernemers,, voor wie de focus ligt op 

gebiedsprocessen, inspiratie en opleidingen. 

Hoe we te werk gaan 

Over duurzaamheid en MVO wordt vooral heel veel gesproken en geschreven. Bij Power-ED 

gaan we voor concrete resultaten! Wij verbinden kennis, ervaring en contacten en zetten 

transities écht in gang. Zo helpen we agrarisch ondernemers bij concrete stappen naar een 

toekomstbestendige bedrijfsvoering. We brengen de transitie binnen bedrijven 

daadwerkelijk op gang. Op een pragmatische en behapbare manier. Dat werkt! 

Word jij hier enthousiast van? Dan laten we je graag kennismaken met ons team, onze 

werkwijze en normen en waarden. Onze missie wordt jouw missie en als geen ander neem 

je opdrachtgevers hierin mee straks. Ons kantoor staat in Oirschot, maar een groot deel van 

de tijd werk je buiten de deur. 

Wie jij bent 

Als agrarisch (senior) adviseur bij Power-ED onderschrijf je onze kernwaarden: enthousiast, 

concreet en verbindend. Natuurlijk heb je affiniteit met de agrarische sector en spreek je de 

taal van agrarisch ondernemers. Maar het is vooral belangrijk dat je een milieukundige 

achtergrond hebt en/of ervaring met gebiedsopgaven. Duurzaamheid en MVO zijn thema’s 

die in jouw DNA zitten en waarmee je graag aan de slag wilt. Je communiceert makkelijk, 

bent pragmatisch en kunt out-of-the-box denken. En verder: 

▪ Een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in de richting 

duurzaamheid/milieukunde 
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▪ Meerdere jaren werkervaring in de agrarische sector 

▪ Ervaring met project- en procesmanagement 

▪ Kennis van en ervaring met verandermanagement is een pre 

▪ Leergierigheid en enthousiasme 

▪ Zelfstandigheid en zelfstarter 

▪ Goede gespreksvaardigheden 

▪ Adaptief vermogen 

Wat we je bieden 

Je krijgt een uitdagende functie, waarin je samen met opdrachtgevers het verschil kunt 

maken. Wij staan open voor innovatie en gaan geen enkele uitdaging uit de weg om onze 

Missie Duurzaam te volbrengen. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan het 

verduurzamen van onze wereld. Samen met jou. Natuurlijk kun je rekenen op goede 

primaire en secundaire voorwaarden. Are you ready for take off?  

We horen graag van je!  

Wil jij concreet aan de slag met MVO en duurzaamheid? Stuur je gegevens naar 

welkom@power-ed.nl. Heb je nog vragen? Bel dan 06 – 53 79 96 41 en vraag naar Dave van 

Schaijk. Of kijk op www.power-ed.nl. 

 


