Ben jij die kundige, medior projectmanager/adviseur?
Parkeren saai? Welnee! De wereld van parkeren kent veel meer kanten dan je wellicht zou denken.
En wij, de medewerkers van Empaction, weten er alles van.
Over Empaction
Empaction is een team van adviseurs die veelal in teamverband werken aan interessante en soms
complexe projecten op het gebied van parkeren. Wij kijken op eigen wijze aan tegen
parkeervraagstukken en zien vooral kansen. Parkeren als onderdeel van mobiliteit en als
randvoorwaarde voor een gastvrije en bereikbare binnenstad. Met optimale parkeermogelijkheden
voor bezoekers en bewoners en met volop aandacht voor duurzaamheid en economische vitaliteit.
We hebben in ons werk oog voor alle belanghebbenden, en binnen parkeren zijn dat er heel veel. We
kijken naar beleid en naar de vaak tegengestelde belangen. Wij bepalen samen met onze klanten een
parkeervisie waarbij het parkeervraagstuk van alle kanten belicht wordt. Altijd met een positieve
insteek en vanuit het perspectief van de gebruikers.
Die strategie brengen we graag samen met jou in praktijk. We kijken niet door een gekleurde bril,
maar laten je wel een andere kijk op parkeren zien!
Gezocht: medior projectmanager/adviseur!
Ter aanvulling van onze ervaren parkeeradviseurs zijn wij op zoek naar iemand die in deze
gespecialiseerde wereld uiteenlopende projecten kan oppakken.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO/WO opleiding bij voorkeur in de richting van Mobiliteit of Planologie
2-5 jaar werkervaring in projectmatig werken
Je bent een kei in structureren en kan gemakkelijk schakelen tussen diverse projecten
Je werkt graag samen in een team en vindt het leuk om op diverse locaties in Nederland te
werken
Bij voorkeur heb je al werkervaring of kennis op het gebied van parkeren.
Ben je 36 of 40 uur per week beschikbaar, een enthousiast persoon en beschik je over
HBO/WO werk- en denkniveau?

Dan maken wij graag kennis met je!

Wie zijn wij?
•
•
•
•
•
•

Een toonaangevend adviesbureau waar kwaliteit wordt geleverd, innovatie centraal staat en
uitdagingen worden aangegaan
Een inspirerend en ervaren team van twaalf professionals
Werkzaam voor opdrachtgevers in Nederlandse en België
Een bureau dat ruimte geeft aan vernieuwende ideeën en goede ontwikkelings- en
opleidingsmogelijkheden biedt
We bestaan dit jaar 15 jaar. Samen met onze opdrachtgevers werken wij dagelijks aan
uitdagende parkeervraagstukken.
We werken vanuit een mooi historisch pand in het kloppende hart van Eindhoven.

Vragen of solliciteren?
Heb je vragen of wil je solliciteren dan kan dat via Monique van Dijk (m.van.dijk@empaction.nl). We
gaan graag met jou het gesprek aan!

Delen stellen wij op prijs, acquisitie niet.

