
Verkeerskundig adviseur 

Transpute, Amersfoort 

 

Bedrijf 

Bij Transpute werken we op het raakvlak van verkeer en informatica. Wij lossen verkeerskundige 

problemen op vanuit een brede invalshoek en staan voor kwaliteit. Wij weten als geen ander om te 

gaan met grote hoeveelheden verkeersdata en daaruit betrouwbare verkeerskundige informatie te 

filteren. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe benaderingen om verkeerskundige problemen op te 

lossen of applicaties te ontwikkelen die verkeerskundigen of beleidsmakers meer inzicht geven in 

verkeersprocessen. Werkveld en expertise speelt voornamelijk rondom het hoofdwegennet. 

 
Functie 

Wij zijn op zoek naar een verkeerskundig adviseur. Als adviseur vorm je de schakel tussen klant en 

onze expertise. Als verkeerskundige tussen de verkeersproblematiek die leeft en de inzichten en 

capaciteiten waarover het bureau beschikt. Extern voer je overleg over lopende of mogelijke 

projecten, binnen ons informele team van programmeurs en verkeerskundigen werk je mee aan: 

- Verkeerskundige analyse bij infrastructurele projecten of beleidsvraagstukken. Hierbij maak 

je gebruik van onze verkeersmodellen en tools (FlowSimulator, Wegwerkplanner, Viewer, 

VerkeersProfiel, CapaciteitsCalculator) 

- Zorgen dat de kwaliteit van gegevens (bv. berekende gemiddelde verkeersintensiteiten) 

aansluit op eisen t.a.v. gebruik (luchtkwaliteit, geluidbelasting, planstudies). 

- Ontwikkelen, gebruiken en verbeteren van ondersteunende modellen 

- Toetsen en testen van verkeerskundige functionaliteit van nieuwe of verbeterde applicaties. 

 

Jouw profiel 

Ben je afgestudeerd in de richting Verkeerskunde of Transport en Planning (WO of HBO) en beschik 

je over onderstaande eigenschappen? Dan is deze functie wellicht iets voor jou. 

- Goede contactuele eigenschappen 

- Kunnen overtuigen als je gelijk hebt 

- Innovatief en analytisch denkvermogen 

- Initiatiefrijk en klantgericht 

- Je bent in staat behoeftes van de klant te vertalen in applicaties of verkeerskundige 

vraagstukken en, omgekeerd, de betekenis van dat wat is uitgezocht duidelijk te vertolken 

bij opdrachtgever 

- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap van Toorenburg (jvt@transpute.nl / 06-

22202876). Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan je motivatie en CV naar jvt@transpute.nl 


