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Wat is jouw volgende stap? 
 

Je hebt enkele jaren geleden een universitaire opleiding afgerond en bent werkzaam in je 

eerste of tweede baan. Het gaat goed met je. Je werkt bij een mooi bedrijf met leuke collega’s 

en je krijgt goed betaald. En toch kriebelt het. Je wil iets anders. Je wil meer leren, meer 

afwisseling, meer uitdaging. Maar waar vind je dat? 

 

Bij Evers + Manders Subsidieadviseurs in Hoevelaken werken we projectmatig samen aan 

opdrachten in de sectoren watertechnologie, maritieme technologie, deltatechnologie, life 

sciences, energie en circulaire economie.  

Onze opdrachtgevers zijn innovatieve ondernemingen, technologieontwikkelaars, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, waterleidingbedrijven, waterschappen en ingenieursbureaus. Wij 

denken op strategisch niveau mee en zetten mooie ideeën om in kansrijke subsidieaanvragen. 

Onze opdrachtportefeuille blijft maar groeien. Vandaar dat we op zoek zijn naar enkele 

trainees subsidieadviseur 
 
Het vak van subsidieadviseur leer je door te doen. Je gaat meteen aan het werk in een team. 

Je hebt direct contact met opdrachtgevers. Met hen spreek je over innovatieve en 

baanbrekende projecten. Je analyseert de regelingen bij Nederlandse en Europese 

subsidiegevers, schat de mogelijkheden in en adviseert de opdrachtgever over de aanpak en 

de in te dienen aanvraag. Je organiseert het proces om voor de deadline een aanvraag gereed 

te hebben en verzorgt ook de redactie. Het gehele proces loopt in samenwerking met de 

opdrachtgever en eventuele andere partijen die in de aanvraag een rol kunnen spelen.

Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde – bij voorkeur technische - opleiding op universitair niveau 

 Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring, bijvoorbeeld bij een (technisch) adviesbureau 

 Je bent analytisch en beschikt over goede adviesvaardigheden

 Je bent leergierig, zelfstandig, creatief en oplossingsgericht

 Je schrijft gemakkelijk teksten in Nederlands en Engels 

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt in ons bedrijf, in ons vakgebied en bij onze 

opdrachtgevers. Bij ons werk je in een professionele werkomgeving met hoogopgeleide 

collega’s. Je krijgt een gedegen opleidingsprogramma en de kans om je binnen de organisatie 

te ontwikkelen en door te groeien. We bieden je goede arbeidsvoorwaarden.  

 

Je sollicitatie kan je richten aan: 

Evers + Manders Subsidieadviseurs 

e-mail: johan.evers@emconsult.nl  
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