WO-afstudeerder op het gebied van Stedelijke Bereikbaarheid

Steden zijn in toenemende mate de motor van de Nederlandse economie. Bedrijven en mensen zijn in
steden, door agglomeratievoordelen productiever en het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad
verdiend wordt, neemt toe. Hierdoor trekken steeds meer bewoners en bedrijven naar de stad.
Gemeenten slaan alarm over de bereikbaarheid van onze steden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) vindt dat het kabinet miljarden extra moet uittrekken om te voorkomen dat het verkeer in en rondom
de stad volledig vastloopt. Maatregelen variëren tussen het aanleggen van meer asfalt, het beter benutten
van de bestaande infrastructuur en het gebruik van innovaties om de bereikbaarheid van steden te
vergroten.
Wij zoeken een gemotiveerde afstudeerder die onderzoekt wat de impact van de toenemende
verstedelijking is op de bereikbaarheid en het ruimtegebruik van de stedelijke regio’s, en welke
maatregelen kunnen leiden tot een leefbare en functionele stad van de toekomst.
Wat verwachten wij?
Bij AT Osborne vinden wij het belangrijk bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons
vakgebied. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een afstudeerstage. Daarbij vinden wij het
belangrijk dat jij als persoon binnen onze organisatie past. Het sollicitatieproces bestaat uit een aantal
persoonlijke gesprekken met adviseurs en directieleden en een assessment. Dit is ook voor jou de manier
om erachter te komen of er een klik met AT Osborne is.
Wij zijn op zoek naar een uitmuntende student die:
▪ Een relevante universitaire masterstudie volgt (bijvoorbeeld Transport & Planning, Transport,
Infrastructure & Logistics, Transport Engineering & Management, Spatial Planning, Urban Planning
etc.);
▪ Affiniteit heeft met mobiliteit;
▪ Analytisch scherp, proactief, ondernemend en nauwkeurig is;
▪ Over voldoende zelfstandigheid beschikt om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren;
▪ Op zoek is naar een uitdagende afstudeerstage bij een aansprekend adviesbureau.
Wat staat daar tegenover?
Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van dichtbij kennis maakt met
gedreven collega’s en een kijkje in de keuken krijgt bij spraakmakende projecten die ertoe doen in onze
maatschappij. We bieden je twee collega’s als afstudeerbegeleiders aan, die je begeleiden om de
praktijkwaarde van je onderzoek te ontwikkelen. Zo krijg je toegang tot ons netwerk aan klanten, partners
en collega’s. Ook krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze eigen opleidingen (AT Osborne
Academy) en maak je van dichtbij de praktijk van het consultancy vak mee. Jouw stage kon weleens het
begin zijn van een glanzende carrière. Als jouw stage bevalt kun je als Young Professional solliciteren naar
de functie van adviseur binnen onze organisatie. Zoals vele afstudeerders voor jou, begeleiden wij onze
jonge aanwas met een gericht ontwikkelingsprogramma om te laten groeien als adviseur of
projectmanager.
Wil je meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osborne of over deze afstudeeropdracht?
Bel of mail met Erik Arends (06 50 693 306, erik.arends@atosborne.nl).
Als je wil solliciteren kun je jouw CV en motivatiebrief sturen naar afstuderen@atosborne.nl
Geef in je motivatiebrief ook aan hoe je tegen het onderzoeksonderwerp aankijkt.

