
Beyond thinking

Medior adviseur assetmanager

Eigen verantwoordelijkheid en 100% vertrouwen in jouw kunnen. Dat krijg jij onder andere bij Cleverland als 
onze nieuwe adviseur assetmanagement. 

Medior adviseur assetmanager bij Cleverland
Ontmoet ons huidige team assetmanagers: een ambitieuze junior die graag wil leren en een senior-adviseur 
met een bak aan ervaring. Als onderdeel van Cleverland (+/- 50 collega’s) zetten zij assetmanagement op de 
kaart. En dit doen ze goed. We zijn dus hard op zoek naar een adviseur assetmanagement, die hieraan mee 
wil bouwen.

In de rol van medior adviseur assetmanagement ben jij dagelijks bezig met het adviseren van onze 
opdrachtgevers over het beheren van assets. Dit zijn zeer diverse projecten, van wegen tot riolering en 
gebouwen, vooral in de openbare ruimte. 

Binnen deze rol zijn jouw verantwoordelijkheden: 
• Het maximaliseren van de waarde van de assets;
• Het onderhouden van dagelijks, nauw contact met onze opdrachtgevers. Je bent in staat blijvende 

waarde te creëren bij onze opdrachtgevers, door het inzetten van onze diensten en jouw kennis;
• Het schrijven van adviezen of andere documenten, om asset-owners, assetmanagers én service providers 

te adviseren over het (kosten)efficiënt, effectief en toekomstvast in stand houden van de buitenruimte 
van Nederland;

• Het uitvoeren en begeleiden van assetmanagementprocessen of beheerprojecten;
• Proactief onderhouden van je netwerk en deze benaderen om zo kansen voor werk te genereren.

Dit is iets voor jou als: En juist niet als jij: 

• Jij weet wat er in de markt speelt en gaat 
spelen en deze kennis graag in wil zetten om 
onze dienstverlening verder uit te bouwen

• Jij het leuk vindt om mee te helpen met het 
begeleiden van onze junior

• Jij daarnaast zelf ook nog lang niet uitgeleerd 
bent

• Het liefst kiest voor de makkelijkste en bekende 
weg

• Terecht wilt komen in een kant en klare organi-
satie, waarin alles vast staat

• Wilt dat iemand anders bepaald hoe jouw 
agenda eruit ziet

Jij past bij Cleverland als.. 
Jij nieuwsgierig bent, vooruitstrevend en altijd bezig met veranderingen en ontwikkelingen binnen jouw 
vakgebied. Je bent een echte teamspeler, je initieert samenwerkingen en jouw kennis deel je graag met 
collega’s. Daarnaast wil jij de opdrachtgever echt verder helpen en denk jij op een probleemoplossende 
manier met de opdrachtgever mee. 

Maar misschien wel het belangrijkst: je bent een fijne collega, iemand die naast het werk ook de tijd neemt 
om het weekend samen te bespreken. Verder voldoe jij aan de volgende eisen: 

• Je hebt een hbo-diploma behaald op het gebied van assetmanagement, civiele techniek, technische 
bedrijfskunde, planologie of een vergelijkbare technische opleiding;
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• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring;
• Je hebt kennis opgedaan met assetmanagement of risico gestuurd beheer en onderhoud;
• Je hebt ervaring in de publieke sector;
• Een gevolgde cursus Assetmanagement en/of ISO 55000 is een pré.

 
Dit is Cleverland
Cleverland is een eigenzinnig ingenieurs- en adviesbureau, met projecten van de plan- tot en met de 
beheerfase. Onze collega’s werken in verschillende vakgebieden en voor verschillende opdrachtgevers 
binnen het ruimtelijk domein. Wat ons bindt is onze ambitie om de buitenruimte elke dag mooier, leuker en 
duurzamer te maken. 
We vinden het daarnaast belangrijk dat we ons werk leuk vinden. Dat zoeken we in de manier waarop we 
samenwerken, kennis delen en de manier waarop we samenzijn op kantoor.

En dit krijg je van ons terug
Wij geloven erin dat talent de vrijheid en de ruimte moet krijgen om buiten kaders te denken. Dat we, door 
vindingrijk en nieuwsgierig te zijn, steeds betere oplossingen voor onze opdrachtgevers vinden. Maar we 
geloven vooral in jouw kwaliteiten en jouw vermogen om zelf je manier van werken en agenda te bepalen. 
Dat betekent dat je werk gaat doen waar jíj helemaal in op kunt gaan, met de vrijheid om zelf te ondernemen. 

Zo zorgen we ervoor dat jij blijft groeien. Daarvoor geven we alle ruimte en ondersteuning. Maar we vinden 
vooral dat werk leuk moet zijn; daarom vinden we humor, eigenwijsheid, en nieuwsgierigheid misschien nog 
wel belangrijker. Maar bovenal krijg je van ons een plek waar jij je ruimte hebt om jezelf te zijn.

Naast een fantastische werkomgeving mag jij het volgende verwachten: 
• Een aantrekkelijk salaris, aansluitend bij jouw kennis en ervaring mét goede pensioenregeling
• Een vast contract
• Een laptop en telefoon zodat jij overal je werk goed kunt doen
• Een jaarlijks opleidingsbudget, wat jij naar eigen inzicht kunt inzetten
• Een leaseauto


