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Vacature Junior Adviseur Milieu, Recycling & Duurzaamheid 

32-40 uur per week | flexibel | Velsen-Noord 

Alles draait om verduurzaming, maar dat hoeven wij 
jou niet te vertellen. Wil jij een bijdrage leveren aan 
een duurzamere wereld met advies en bedrijfs-
strategieën bijsturen? Zie jij jezelf carrière maken in 
de recyclingbranche? Dat kan bij InnoMax. Met de 
vacature Junior Adviseur Milieu bieden wij je een 
inspirerende start van jouw loopbaan. Gelijk vanaf 
het begin draai je mee in een dynamische wereld 
die nooit stilstaat. Je denkt mee met je team om 
samen een plan van aanpak te maken voor onze 
opdrachtgevers. Centraal staat het behalen van 
zoveel mogelijk opbrengst uit afval. Laat ons weten 
wat jouw ambities zijn en solliciteer op de vacature 
Junior Adviseur Milieu, Recycling & Duurzaamheid. 
Wie weet start jij binnenkort bij InnoMax in Velsen-
Noord. 

Advies over duurzaamheid 

Naast de afvalstoffenplannen die we maken geven we 

advies aan bedrijven over duurzaamheid, circulariteit, 

recyclingpercentages en CO2-reductie. Juist doordat 

bedrijven er iets mee moeten en er ook iets mee willen, 

zitten we aan tafel als gesprekspartner. Vraagstukken 

over verduurzamen, als bedrijf je verantwoording nemen, 

juist minder betalen in plaats van meer en dat goede 

gevoel zien te krijgen. Daar ligt de expertise van adviseurs 

van InnoMax. Wij richten ons op de gehele keten, vanaf 

het ontstaan, de inzameling, recycling en hergebruik van 

rest- en afvalstromen. Hier kunnen wij jou helemaal 

wegwijs in maken als je start met een baan als Junior 

Adviseur bij InnoMax. 

Wat maakt jou de perfecte Junior Adviseur?  

Allereerst willen wij dat jij je thuis voelt binnen onze 

organisatie, welke functie je ook hebt. Enthousiast, willen 

leren en durven doen, dat zijn kenmerken die wij 

belangrijk vinden. Werkervaring hoef je niet te hebben, 

maar sterke interesse in milieu, duurzaamheid en 

innovatie wel. De juiste drive, willen samenwerken als 

team en een sterke persoonlijkheid zijn de basis voor een 

perfecte Junior Adviseur. Mensen kunnen overtuigen met 

een goed onderbouwd verhaal, kennis overbrengen en het 

vakgebied verder ontdekken gaat vanzelf als je komt 

werken bij InnoMax. Je leert hier elke dag, denkt mee en 

mag zeker eigen initiatief tonen. Bovendien is deze baan 

afwisselend, net als de locatie waar je werkt: op kantoor, 

onderweg of thuis. Daar kunnen we samen afspraken over 

maken. 

Waardevolle uitbreiding van ons team  

Inmiddels zijn we gestart met een waardevolle uitbreiding 

van ons team van adviseurs. Hiermee bedoelen we dat we 

vinden dat iedereen zijn eigen waarde heeft en mag 

inbrengen. Samen zorgen we ervoor dat bedrijven die ons 

inschakelen een uitstekend onderbouwd advies krijgen 

om te kunnen verduurzamen. Daar vraagt de tijd van nu 

om en daardoor zien we dat de wereld toe is aan een 

duurzamere benadering van bedrijfsprocessen. Nieuwe 

inzichten, meer kunnen betekenen en samenwerken is 

voor InnoMax onlosmakelijk verbonden aan een goed en 

stabiel team van adviseurs. Ervaren en minder ervaren, 

het gaat ons om de juiste balans, ieders betrokkenheid en 

het willen leveren van kwaliteit.  

Jouw werkzaamheden als beginnend adviseur  

• Opdrachtgevers algemene informatie geven over 
een structurele aanpak op het gebied van milieu, 
recycling en duurzaamheid. 

• Samen met je team een inhoudelijk goed 
onderbouwd advies uitbrengen. 

• Bijdragen aan een enthousiast team door 
samenwerking en goede interne communicatie op 
gang te houden. 

• Eigen initiatief tonen en jezelf een belangrijke 
schakel laten zijn binnen ons bedrijf. 

• Zelf kennis opdoen over verduurzamen, innovaties 
en technieken om dat te kunnen doen (je hoeft niet 
technisch te zijn). 

• Tussentijdse overleggen inplannen met je team 
voor toetsing en bijscholing. 

• Halfjaarlijks overleg inplannen om jouw ambities 
en toekomstplannen te bespreken. 

• Actief uitbouwen van je online netwerk op 
LinkedIn en betrokkenheid tonen bij posts van 
InnoMax. 

• Offline klantcontacten onderhouden en 
projectdocumentatie per klant beheren. 

• In de praktijk steeds meer projectmatig en 
commercieel inzicht krijgen. 

Belangrijke eigenschappen vinden wij:  

• Afgeronde MBO opleiding / MBO-BOL-4 

• Affiniteit met milieu(kunde), recycling en 
duurzaamheid 

• Creatief en communicatief sterk 

• Gezonde ambitie om te willen leren en doorgroeien 

• Fijne collega die betrokkenheid toont 

• Rijbewijs B 
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Wat bieden we? 

• Goede begeleiding tijdens je inwerkperiode 

• Altijd kunnen vertrouwen op de backup van je 
team 

• Fulltime baan of parttime in overleg 

• Garantie op een glansrijke toekomst 

• Salarisindicatie € 2750 tot € 3150 bruto per 
maand o.b.v. fulltime (40 uur) 

• Bepaling salaris in overleg en afhankelijk van 
opleiding en relevante werkervaring 

• Flexibel werken met veel vrijheid 

• Ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling 

Solliciteren op de vacature Junior Adviseur  

Ben jij iemand die kansen wil pakken en lijkt het jou leuk 

om alle ins en outs te leren over de recyclingbranche? 

Sluit je aan bij InnoMax en solliciteer kort maar krachtig 

op de vacature Junior Adviseur Milieu, Recycling en 

Duurzaamheid. Stuur een up-to-date CV mee zodat we 

alvast een indruk krijgen van jouw kwaliteiten en 

interesses. Stel dat je nog vragen hebt naar aanleiding van 

deze vacature laat dan ook zeker van je horen. De heer 

Cees Duijn is contactpersoon voor deze vacature en 

bereikbaar via info@innomax.nl. 

• Alle sollicitaties met bijlagen worden vertrouwelijk 
behandeld. 

• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets meer over InnoMax  

Bij  InnoMax werken a dviseurs die een passie delen 

voor alles wat met afval en reststoffen te maken 

heeft.  We zorgen ervoor da t we met een concreet 

advies bedrijven helpen na ar een nieuwe kijk op 

het verwerken van afval.  Vaak kan dat na melijk 

stukken beter én duurzamer en daa r geven we 

advies over.  

Wanneer we vertellen dat afvalstoffen 

grondstoffen worden door recycling en upcycling 

te optimaliseren,  hebben we direct de aandacht.  

Alles wat wij  nog de verbra ndingsoven in zien 

verdwijnen doet ons pijn.  Daarom bedenken we 

slimme oplossingen om een hoofdpijndossier als 

‘afvalbeleid’  om te zetten in ‘een goed gevoel’ .  

Binnen de recyclingbra nche is een hands-on 

bena dering onmisbaa r voor concrete resultaten.  

Daardoor komen we in heel Nederland bij  klanten 

op locatie en bekijken we samen wat de gewenste 

richting is en waarbij  wij  vanuit InnoMax kunnen 

ondersteunen.  Onze opdrachtgevers variëren va n 

recyclingbedrijven en industrie tot gemeentes,  

zorginstellingen en grote 

levensmiddelenfa brika nten.  
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