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VACATURE adviseurs en onderzoekers energietransitie 

Locatie: Amsterdam 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn voor brede versterking van ons team op zoek naar (assistent) projectmanagers, onder-
zoekers en adviseurs energietransitie – zowel junior, medior als senior.  

Ben jij ondernemend, onderzoekend, gedreven en doelgericht en wil je werken aan een duur-
zame samenleving door bedrijven, overheden en brancheorganisaties te helpen om duurzamer 
te werken en presteren? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. 

 

Wie zoeken wij? 

MSG groeit, en daarom zijn wij breed op zoek naar mensen die met ons mee willen groeien!  

We zoeken professionals met één of meer jaren ervaring bij voorkeur op het gebied van energie-
transitie of bredere duurzaamheidsvraagstukken. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring 
kun je bij ons terecht als junior, medior, senior adviseur. We zoeken mensen die als adviseur aan 
de slag willen en meewerken in onze stakeholder-processen. En we zijn ook op zoek naar data-
experts. Dus kun jij goochelen met excel en wil je meewerken aan onze VOE dashboards en da-
tavisuals? Dat kan allemaal, vraar de mogelijkheden.  

 

Wat bieden wij?  

Een fulltime baan met een marktconform salaris  

Een jaarcontract, met intentie om te verlengen  

Doorgroeimogelijkheden  

Werk in een dynamische omgeving aan projecten die ertoe doen 

Prachtig kantoor in hartje Amsterdam  

Je levert een bijdrage aan een duurzame samenleving 

 

Wat ga je doen? 

Afhankelijk van functie en ervaring een combinatie van sociaal en technisch onderzoek: 

• Issue-, stakeholder- en argumentenanalyse 
• Organiseren (online) bijeenkomsten  
• Faciliteren bijeenkomsten 
• Bouwen aan onze VOE database & dashboards 
• Deskresearch: literatuuronderzoek 
• Resultaten presenteren in tekst en beeld 
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• Communicatie en marketing 
• En nog veel meer 

 

Wie is MSG?  

MSG is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van stakeholders bij projecten 
op het gebied van energie en klimaat (participatie). Met een flexibel team brengen we diverse 
partijen samen en dragen we bij aan duurzame oplossingen. We werken voor bedrijven, bran-
cheorganisaties, de Rijksoverheid, gemeenten en energiebedrijven.  

Het organiseren, structuren en communiceren van de kennisbasis vormt een belangrijk onder-
deel van ons werk. We brengen experts en belanghebbenden bij elkaar om het probleem te 
doorgronden en gezamenlijk oplossingen te kunnen vinden. Daarna zorgen we dat de resultaten 
helder en aantrekkelijk vormgegeven kunnen worden gecommuniceerd. 

Op onze website msgstrategies.nl vind je meer informatie over onze werkwijze en voorbeelden 
van projecten. MSG zit op een prachtige plek midden in het centrum van Amsterdam.  

 

Ben je enthousiast? 

Stuur een brief met CV naar Mariken Betsema: vacatures@msgstrategies.nl 

 

 

 

 

	


