Werken bij
draaijer+partners
7 goede redenen om bij ons te werken
Kennis en ambitie
Als trendsettend adviesbureau werken wij in de sectoren onderwijs, onderzoek, overheid, maar we zijn ook actief in zorg,
sport en cultuur. In een team van circa 75 professionele consultants en projectmanagers krijg je de kans om te inspireren
en verantwoordelijkheid te nemen. Je krijgt de mogelijkheid om in het totale werkveld van vastgoed en huisvesting
organisaties te ondersteunen en te adviseren, over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en steeds nieuwe
uitdagingen te vinden.
Balans werk en privé
Wij werken flexibel zowel in tijd,
plaats als werkduur. Onze high-end
ICT faciliteiten en communicatiemiddelen ondersteunen
deze manier van werken. In
Groningen en Utrecht hebben we
inspirerende kantooromgevingen.
Talentontwikkeling
Wij hebben actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Een onderdeel van jouw persoonlijk ontwikkeltraject is de Talent Management
Analyse methode waarbij jouw talenten centraal staan.
Verbinding
Onze mensen zijn onze belangrijkste waarde.
Het enthousiasme en teamgevoel is bijzonder
hoog. Wij zetten vol in op teambuilding en de
sociale kant van het werken. Dit zie je terug in
gezamenlijke feesten en reizen, inspirerende
borrels en een ‘young professional club’.
Draaijer Group
draaijer+partners is een
onderdeel van de Draaijer Group.
Binnen deze groep aan bedrijven
is voldoende ruimte om kennis
en ervaring te ontwikkelen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Bij ons krijg je veel vrijheid en
verantwoordelijkheid. Je hoeft niet bang
te zijn om fouten te maken, wij zien
fouten maken als startpunt voor leren en
vernieuwen.

Kijk voor actuele vacatures op:

Inspirerende projecten
We zijn adviseurs met impact.
Wij werken voor toonaangevende
opdrachtgevers binnen diverse
sectoren. We maken gebruik van
technologische innovaties en
doen dat op een integrale manier,
waardoor we de ambitie van onze
opdrachtgevers gegarandeerd
kunnen waarmaken. Onze
medewerkers hebben uit zichzelf
de drive om het verschil te maken
binnen onze projecten.
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