
 

 

Ernst Adviesgroep is op zoek naar een Duurzaamheid Subsidie Specialist  

Bedrijfsprofiel 

Ernst Adviesgroep is een dynamisch en groeiend bedrijf binnen de duurzaamheidssector. Ons 

hoofdkantoor is gevestigde in Nijverdal. Daarnaast hebben we een divisie in Limburg en zijn we bezig 

met het opzetten van ons 3e locatie in Assen. Onze missie is om de stap naar duurzaam ondernemen 

gemakkelijker te maken door een faciliterende rol te spelen. We werken op basis van Turn-Key 

projecten waarin we de klant volledig ontzorgen.  

Acht jaar geleden zijn we gestart en inmiddels werken er meer dan 50 mensen in ons bedrijf. Van vast 

contract tot flexibel en van fulltime tot parttime. We denken graag met jou mee. Onze projecten 

vinden voornamelijk nog plaats in Nederland, maar we doen ook al zaken met het buitenland. Er zijn 

lange dienstverbanden en er heerst een echt familiegevoel in ons bedrijf. Ons bedrijfscultuur is 

gericht op onze klanten, onze medewerkers, het ondernemerschap, eerlijkheid en betrouwbaarheid.  

Functieomschrijving 

Als duurzaamheid subsidie specialist bij EAG ben je verantwoordelijk voor wel één van de aller 

belangrijkste processen binnen ons bedrijf.  Je neemt het werk van de klant uithanden om de juiste 

subsidie voor het verduurzamen van hun pand of projecten aan te vragen. Daarbij zorg je dat je de 

slagingskans van een subsidietraject optimaliseert door zelf goed op de hoogte te blijven van alle 

nieuwe ontwikkelingen binnen de duurzaamheidsbranche en de subsidiëring ervan. Je hebt nauw  

contact met het Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en weet jij je professioneel op te 

stellen hierin.  Je werkt zelfstandig en hebt een groot inzichtelijk vermogen. Je hebt affiniteit met 

duurzaamheid en hebt interesse om je kennis te verbreden hierin. Je bent snel, scherp en kan door 

alle bomen het bos nog uitstekend in kaart brengen. Naast je huidige taak kan het zijn dat je hier en 

daar moet bijspringen om je collega’s te helpen met ondersteunde werkzaamheden binnen het 

bedrijfsbureau. Andersom geldt dat natuurlijk ook. We ondersteunen elkaar als team.  

Functie-eisen 

• Je beschikt minimaal over een MBO/HBO werk- en denkniveau;  of hebt ervaring met 

administratief kantoor werk. 

• Ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen, bij voorkeur in een consultancy omgeving 

is een pré! 

• Je hebt affiniteit met de onderwerpen energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire 

economie; 

• Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint, Outlook); 

• Je bent nieuwsgierig en leergierig je vindt het leuk om je in de wereld van onze klanten te 

verdiepen; 

• Je bent analytisch sterk (probleemoplossend) en accuraat. 

• Sociaal vaardig en omgevingsbewust 

• Je bent stressbestendig, communicatief sterk en kunt snel schakelen; 

• Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken; 

• 30 uur tot 40 uur beschikbaar  



 

 

Wat krijg je er voor terug? 

 

• Een boeiende en uitdagende functie binnen ons professioneel en dynamisch bedrijf; 

• Een informele werksfeer met korte communicatielijnen; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Doorgroeimogelijkheden 

• Marktconform salaris  

• Fijne en ondersteunende collega’s  

Reageren? 

Heb je interesse gekregen? Stuur dan gauw jou motivatiebrief en CV op naar Jessica@eag.nu 


