
Adviseurs voor Ruimte en Strategie
Actuele vacatures



Vind jij deze opgave leuk?

Centrumgebieden veranderen. In de gemid-
delde winkelstraat in Nederland is het aantal 
bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De 
uitdaging is om centrumgebieden aan te passen 
en attractief te houden voor inwoners en 
bezoekers. Dit kan door het ruimtelijke, econo-
mische en maatschappelijke functioneren van 
centra in de volle breedte te benaderen. En 
door samen met betrokkenen nieuwe lokale 
kansen te benutten. Maatwerk dus! Kom jij ons 
adviesteam daarbij versterken?

Wie zijn wij?

Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 
adviseert overheden en marktpartijen over de 
duurzame ruimtelijke, economische en sociale 
ontwikkeling van dorp en stad. Wij zijn 
gespecialiseerd in integrale visies voor 
centrumgebieden en in beleid voor detailhandel, 
horeca, recreatie en toerisme. Wij zoeken 
daarbij de samenhang met wonen, werken, 
verkeer en openbare ruimte. DTNP integreert 
de vakgebieden van planologen, steden-
bouwkundigen, planeconomen en project-
managers. Dat maakt DTNP tot ‘adviseurs voor 
ruimte en strategie’.

3 voltijd vacatures bij ruimtelijk 
adviesbureau DTNP Nijmegen

1. Onderzoeker (junior adviseur)

2. Ruimtelijk-economisch adviseur

3.    Stedenbouwkundig adviseur

Vanwege de groei van het aantal opdrachten 

willen wij ons team uitbreiden. Wij zoeken:
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Beschrijving

Als onderzoeker voer je zelfstandig onderzoeks-
werkzaamheden uit, onder supervisie van een 
projectleider. Je verzamelt informatie uit allerlei 
bronnen en op locatie, analyseert gegevens en 
visualiseert resultaten tot heldere kaarten, 
grafieken en infographics. Je organiseert 
veldwerk en stuurt veldwerkers aan. Je denkt 
en schrijft mee aan onderzoeks- en advies-
rapporten. Doel is om met je opgebouwde 
kennis en ervaring door te groeien naar de 
functie van adviseur.

Pas jij bij ons?

Wij zoeken een onderzoeker met:
• Een relevante academische opleiding 

(planologie, geografie, stedenbouw, etc.)
• Eventueel 1 à 2 jaar ervaring
• Goede communicatieve vaardigheden 

(overleggen, rapportages)
• Goed oog voor de weg naar het resultaat en 

voor je eigen efficiëntie
• Enthousiasme, creativiteit en teamgeest
• Plezier in het samen oplossen van 

complexe ruimtelijke vraagstukken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal

Voltijd (40 uur)
Onderzoeker (junior adviseur)
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Beschrijving

Als adviseur voer je zelfstandig onderzoeks- en 
advieswerkzaamheden uit onder supervisie van een 
projectleider. Je verzamelt en analyseert informatie, 
maakt beoordelingen op locatie, voert overleg met 
opdrachtgevers en overige betrokkenen en stelt 
onderzoeks- en advies rapportages op. Je denkt in 
teamverband mee over andere projecten en draagt 
bij aan de vakontwikkeling en groei van DTNP. Doel 
is om met je opgebouwde kennis en ervaring door te 
groeien naar de functie van projectleider.

Pas jij bij ons?

Wij zoeken een adviseur met:
• Een relevante academische opleiding 

(planologie, geografie, stedenbouw, etc.)
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het 

vakgebied
• Goede communicatieve vaardigheden 

(overleggen, rapportages, presentaties)
• Goed oog voor de weg naar het resultaat en 

voor je eigen efficiëntie
• Enthousiasme, creativiteit en teamgeest
• Plezier in het samen oplossen van complexe 

ruimtelijke vraagstukken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal

Voltijd (40 uur)
Ruimtelijk-economisch adviseur
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Voltijd (40 uur)
Stedenbouwkundig adviseur

Beschrijving

Als stedenbouwkundig adviseur maak je zelfstandig stedenbouw-
kundige analyses en ontwerpen onder supervisie van een projectleider. 
Je verzamelt en analyseert informatie, maakt beoordelingen op locatie, 
voert overleg met opdrachtgevers en overige betrokkenen en stelt 
adviesrapporten en stedenbouw kundige visies op. Het werkterrein 
betreft vooral ontwerpopgaven op verschillende schaalniveaus voor 
kleine en grote centrum gebieden en het opstellen van adviesrapporten. 
Je denkt in teamverband mee over andere projecten, draagt bij aan de 
vakontwikkeling en groei van DTNP. Doel is om met je opgebouwde 
kennis en ervaring door te groeien naar de functie van projectleider.

Pas jij bij ons?

Wij zoeken een adviseur met:
• Een relevante academische opleiding (stedenbouw, urban design, 

etc.)
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het vakgebied
• Goede ontwerp- en schrijfvaardigheden
• Goede communicatieve vaardigheden (overleggen, rapportages, 

presentaties)
• Goed oog voor de weg naar het resultaat en voor  je eigen 

efficiëntie
• Enthousiasme, creativiteit en teamgeest
• Plezier in het samen oplossen van complexe ruimtelijke 

vraagstukken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
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Kleine groep enthousiastelingen

Bij DTNP geen hiërarchische structuren en 
bureaucratie. Je werkt in een kleine organisatie 
met  8 (binnenkort meer) enthousiaste collega’s. 
Met dit team van professionals zijn we zeer 
flexibel en kunnen we snel schakelen. Je bent 
direct bij veel projecten betrokken, bent veel op 
locatie en krijgt snel de verantwoordelijkheid die 
je aankan. Projecten doe je altijd in een per 
project op maat samengesteld projectteam, 
maar ook buiten het projectteam om zijn we er 
voor elkaar: achter het bureau, aan de telefoon, 
in de auto, aan de koffietafel of tijdens een (iets) 
meer gestructureerd gezamenlijk project-
overleg. Door deze manier van werken maken 
wij van elk project een DTNP-product waar jij 
onderdeel van bent.

Werken bij toonaangevend bureau

Door ons unieke specialisme en onze 
voortdurende focus op kwaliteit zijn we 
uitgegroeid tot een van de toonaangevende 
adviesbureaus in ons vakgebied. Wij werken 

jaarlijks in meer dan 200 centrumgebieden en 
voorzieningenclusters in heel Nederland. 
Opdrachtgevers door de jaren heen zijn vrijwel 
alle Nederlandse gemeenten en provincies, het 
Rijk, beleggers, ontwikkelaars, retail- en 
belangenorganisaties, advocaten- en 
adviesbureaus.

Volop ontwikkelingskansen

We geloven niet in ‘naar de mond praten’ en 
‘men vraagt-wij draaien’. We gaan voor 
duurzame ruimtelijke, economische en 
maatschappelijke ontwikkeling van 
centrumgebieden en zijn sterk gericht op 
vakontwikkeling, en op oplossingen die werken. 
De schaal van ons bureau past bij onze 
persoonlijke aandacht voor en betrokkenheid bij 
dit ‘ambacht’. Voor jou biedt dit volop kansen 
jezelf te ontwikkelen, en ook om zelf richting te 
geven aan ons bureau en jouw groeiende rol 
daarin.

Goed bereikbare, lichte werkomgeving

Wij zijn gevestigd op De Dobbelman, nabij het 
centraal station en de binnenstad van Nijmegen. 
Deze voormalige zeepfabriek is herontwikkeld tot 
een multifunctioneel gebied met creatieve bedrijven, 
woningen en voorzieningen. De plek weerspiegelt 
onze visie op stedenbouw en gebiedsontwikkeling. 
Ons lichte kantooratelier biedt volop ruimte en een 
inspirerende werksfeer. Van hieruit werken we aan 
opdrachten door het hele land.

En natuurlijk...

Naast al dit moois bieden wij uiteraard een goed 
salaris, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en volop 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en 
doorgroei naar een volgende functie.

Wat bieden wij jou?
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Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over DTNP op www.dtnp.nl of bel met Ward Frielink (projectleider) 
of Karel Trommelen (directeur/projectleider), telefoon 024-379 20 83. 

Solliciteren?

Stuur je brief en cv vóór 7 januari 2019 naar Dirk Jan Droogh (directeur/projectleider), droogh@dtnp.nl.

Acquisitie op basis van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld


