
 

 

 

 

Adviseur Speciale Voertuigen & Materieel 

Heb jij affiniteit met de speciale voertuigen en materieel? Ben je ambitieus en wil je bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van onze klanten in uitdagende adviesopdrachten en aanbestedingen? Ben jij klaar 

voor een nieuwe uitdaging? Dan is dit je kans om ook jezelf verder te ontwikkelen binnen een 

inspirerende, dynamische en uitdagende omgeving.  

 

Dit zijn wij 

United Quality is een toonaangevend en groeiend adviesbureau in de afval- en automotive branche. Onze adviseurs adviseren 

en ondersteunen onze klanten door heel Nederland bij uitdagende adviesopdrachten en aanbestedingstrajecten. Binnen onze 

automotive sectie adviseren en ondersteunen wij onze klanten bij uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming 

het wagenpark, het optimaliseren van het wagenparkbeheerproces tot de uitvoering van (Europese) aanbestedingen. 

Dit ga je doen 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Adviseur Speciale Voertuigen & Materieel. Je krijgt een gevarieerd 

takenpakket en wordt ingezet op diverse projecten, zowel intern als bij onze klanten. Werkzaamheden zijn onder andere: 

✓ Het opstellen van onderzoeks- en adviesrapporten. Bijvoorbeeld voor: 

- Optimalisatie van het wagenparkbeheer proces 

- Verduurzaming wagenparken naar zero emissie 

- Doelmatigheid wagenpark 

- Optimalisatie van het onderhoudsproces 

- Verbeteren rendement (eigen) werkplaats 

- Benchmark Total Costs of Ownership (TCO)  

- Technische afnames voertuigen en materieel 

✓ Uitvoeren van Europese aanbestedingen. Bijvoorbeeld voor: 

- Inzamelvoertuigen, veegmachines, kolkenzuigers, brandweervoertuigen 

- Materieel zoals tractoren, winterdienstmaterieel, grondverzetmaterieel 

- (Ondergrondse) containers 

- Leasing 

- Uitbesteding reparatie, onderhoud en banden 

 

Wat maakt deze functie extra interessant? 

Een baan binnen een relatief klein team betekent afwisseling en diversiteit in de 

werkzaamheden. Tevens biedt dit ook de mogelijkheid om zelf je functie verder vorm te 

geven. Natuurlijk helpt jouw persoonlijke mentor binnen United Quality om jouw 

ontwikkeling in goede banen te leiden. De sfeer is informeel en zorgt ervoor dat iedereen 

op een prettige en open manier met elkaar communiceert. Het is mogelijk vanuit huis te 

werken of bij ons op kantoor. De werktijden kun je zelf bepalen, dit geheel in afstemming 

met de klanten. 

 

Kun jij je herkennen in de volgende zaken? 

✓ Afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld HTS Autotechniek  

✓ Affiniteit met speciale voertuigen, duurzaamheid en wagenparkbeheer 

✓ Ruime ervaring met Officeprogramma's (Word, Excel) 

✓ Analytisch, accuraat, creatief, resultaatgericht en zelfstandig 

✓ Tenminste 32 uur per week beschikbaar 

✓ Bereid om te reizen (ons werkgebied beslaat geheel Nederland) 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij zoeken een enthousiaste collega die graag wil excelleren en bieden je daarom:  

✓ Een goed basissalaris met daarboven op een variabele beloning, waarmee je zelf je eigen je salaris bepaalt  

✓ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder eindejaarsgratificatie, pensioenregeling, verzekeringen, laptop en 

telefoon. Een auto van de zaak is bespreekbaar 

✓ Uitdagende en dynamische werkomgeving door heel Nederland 

✓ Volop kansen om jezelf te ontwikkelen, mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 

✓ Informele werksfeer met veel vrijheid én flexibiliteit en leuke, kundige collega’s 

 

Een willekeurige dag …… 

Vandaag heb je besloten thuis te 

beginnen en start de dag met 

een analyse van alle informatie 

die de klant deze week heeft 

aangeleverd. Je bevindingen en 

conclusies werk je uit in een 

adviesrapport over de 

mogelijkheden tot verduurzaming 

van het wagenpark. Na de files 

vertrek je voor een afspraak met 

een andere klant voor het 

doornemen van een technisch 

bestek voor een aanbesteding 

van veegmachines. Eenmaal 

weer thuis verwerk je je 

aantekeningen in het technisch 

bestek. Ten slotte lees je nog een 

adviesmemo over het 

minimaliseren van de 

exploitatiekosten van een 

wagenpark tegen van een 

collega en voorzie je deze van je 

verbetersuggesties.  

 

 

 

 


