
 
 
 
 
“Wij willen de energietransitie versnellen en bijdragen aan een fossielvrije samenleving” 
 
De energietransitie is in volle gang, en het moet en kan sneller. Hier staat Talent voor Transitie voor. 
Wij vormen een learning community van partners, toonaangevende bedrijven actief in de 
energietransitie, en transitieversnellers, energieke en competente starters op de arbeidsmarkt die 
een verschil willen maken, waarin samen werken en ontwikkelen centraal staat.   
 

• Spreekt jou dit aan en wil jij ook bijdragen? 

• Ben jij (bijna) afgestudeerd en word jij enthousiast van werken aan de energietransitie? 

• Weet je nog niet precies waar jouw carrière het best kan starten?  

• Wil je een 360 indruk van de energiewereld voordat je beslist waar jij gaat maken? 

• Wil jij naast een baan ook jezelf blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? 
 

 
Sluit je bij ons aan als  

TRANSITIEVERSNELLER 
 
om impact te maken door duurzame projecten te realiseren en/of complexe energievraagstukken op 
te lossen bij onze partners. 
 
Wij bieden een tweejarig programma waarin je aan de slag gaat met uitdagende opdrachten bij drie 
verschillende organisaties in de energiesector. 
 
In deze voltijdbaan combineer je werken aan de energietransitie bij 1 à 3 van onze partners met 
jezelf ontwikkelen in het TvT ontwikkelprogramma. Dit doe je samen met jouw collega 
transitieversnellers. Gedurende het hele traject is er intensieve begeleiding vanuit TvT en vinden er 
intervisie sessies plaats om elkaar te helpen met zaken waar tijdens het werk tegenaan wordt lopen. 
 
De combinatie van uitdagende projecten en het ontwikkelprogramma geeft je een goed beeld van de 
samenhang tussen techniek, organisatie en maatschappij. Je krijgt inzicht in de dynamiek van de 
energietransitie en bouwt aan jouw professionele netwerk. Dit geeft jou de basis om als professional 
verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. 
 
Wat bieden wij jou?  

• Kans om te werken in organisaties in verschillende rollen in de energietransitie 
• Onderdeel zijn van een jonge en dynamische community met verschillende achtergronden 
• Ontwikkelen van jouw transitievaardigheden aan de hand van concrete energieprojecten 
• Ondersteuning in persoonlijke en professionele ontwikkeling 
• De kans om bij te dragen aan actuele maatschappelijke vraagstukken 
• Marktconform salaris 
• Flexibel startmoment van ontwikkelprogramma alsmede locatie 

 
Wie zoeken wij? 

• Recent afgestudeerde WO- & HBO-ers (0-2 jaar werkervaring). 
• Ambitie om een positieve impact te maken in de energietransitie. 
• Kortom: Nieuwsgierig, enthousiast, slim en kritisch talent 


