
Managing Consultant

Kandidaatprofiel
• Vanaf 6 jaar ervaring

• Met management consulting en projectmanagement

• Binnen Nederlandse of Europese energiemarkt en/of 

netwerkbeheer

• Analytisch

• Entrepreneurial mindset

• Sterke relationele skills

 Naarden   Vanaf 6 jaar werkervaring
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FUNCTIEPROFIEL



Adviesorganisatie Magnus Energy 
draagt met haar dienstverlening 

bij aan de integratie en efficiency 
van de Europese energiemarkt. 
De Managing Consultant Energy 

is verantwoordelijk voor de 
voortgang en begeleiding 

van grootschalige Europese 
energieprojecten en werkt 

nauw samen met internationale 
besluitvormers van projectstart 

tot aan implementatie.
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Magnus Magnus Energy is ontstaan vanuit adviesorganisatie Magnus 
opgericht in 1990 en sinds eind 2021 zelfstandig. Bij Magnus Energy is een 
team van ongeveer 35 consultants werkzaam.

Magnus Energy biedt een breed spectrum aan diensten, gericht op de realisatie 
van een verbonden Europese energiemarkt waarin hernieuwbare bronnen zijn 
geïntegreerd om duurzaamheid te vergroten en de energietransitie te versnellen. 
Magnus Energy’s klanten – o.a. Europese netwerkbedrijven en energiebeurzen – 
staan voor de grootse uitdaging om het energiesysteem toekomstbestendig te 
maken. Magnus Energy levert diensten op het gebied van complex 
(grensoverschrijdend) programma- en projectmanagement, advisering en studies 
rondom de energiemarkt integratie en implementatie van Europese wet- en 
regelgeving. Als onafhankelijke partner vervult Magnus Energy een spilfunctie bij 
het managen van complexe transities die bijdragen aan de realisatie van de 
Europese energiemarkt van de toekomst.

Magnus Energy
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O V E R  H E T  B E D R I J F



De Managing Consultant Energy geeft leiding aan projectteams die werken 
aan de integratie van de Europese elektriciteits- en gasmarkten. Deze 
teams bestaan uit consultants van Magnus Energy, die samen met experts 
van netwerkbedrijven en/of energiebeurzen aan de projecten werken. 
Gezamenlijk wordt hier de Europese integratie van de energiemarkt 
gedefinieerd en vormgegeven door bijvoorbeeld efficiënter capaciteiten te 
berekenen tussen landen of meer handel mogelijk te maken. Hiervoor zijn 
methoden, processen, IT-systemen en contracten nodig. Uiteindelijk moeten 
deze processen van verschillende organisaties in Europa samenkomen, wat 
een enorme uitdaging is.

De Managing Consultant Energy is het gezicht en klantcontactpersoon voor een 
van de grote projecten. Zij/hij coacht een team van consultants en zorgt voor de 
algehele kwaliteit van de dienstverlening. In alle projecten wordt een zakelijke 
diplomatieaanpak toegepast als onpartijdige aanjager. Het team begeleidt 
cliënten in hun proces om gezamenlijke resultaten te bereiken ondanks de grote 
verschillen tussen de organisaties, hun belangen en werkwijzen. Het is een 
continu proces van afwegen van interne, lokale en Europese belangen om tot 
gedragen compromissen te komen. Soms geforceerd door inmenging van 
toezichthouders of de Europese Commissie. De Managing Consultant Energy is 
de spin in het web die structuur en duidelijkheid biedt in dit complexe speelveld.

Managing Consultant Energy
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F U N C T I E P R O F I E L



“We zien veel kansen in de 
markt, want de energiesector is 
enorm in ontwikkeling.  Omdat 
de markt waarin wij opereren 

zeer complex is, zoeken we 
een Managing Consultant die 
inhoudelijke diepgang heeft, 

verder wil groeien en gedreven 
is om bij te dragen aan de 

Europese energietransitie en 
onze ambities.” 

Lars Beke, Managing Consultant en recruitment manager.

Interesse? Magnus Energy werkt voor de invulling van 
deze vacature met Top of Minds. Neem contact op met Vivian 
den Dekker via vivian.dendekker@topofminds.com om te laten 
weten dat je interesse hebt in deze vacature.

Voor deze rol zijn goede relationele skills essentieel voor het managen van een 
breed scala van stakeholders. De Managing Consultant Energy mobiliseert 
mensen met allerlei achtergronden, is een uitstekende luisteraar, sterk in verbale 
communicatie, interpersoonlijk vaardigheden en presentatievaardigheden. 
Idealiter heeft de Managing Consultant Energy ervaring in de energiesector 
gericht op TSO’s of DSO’s, of binnen management consulting gericht op energie-/
infrastructuurprojecten. Daarnaast is relevante projectmanagementervaring van 
belang. Deze strateeg is analytisch sterk en weet met een gestructureerde 
aanpak en creativiteit obstakels te overwinnen. Omdat Magnus Energy wil 
uitgroeien tot één van de leading consultancies voor de Europese energiesector, 
vraagt deze rol ook om ondernemerschap, kansen zien en gemotiveerd zijn om 
niet alleen Magnus Energy, maar ook het team te laten groeien.

Magnus Energy is een jonge, dynamische club met een prettige collegiale sfeer 
waar de focus net zozeer op inhoud ligt als op het bijdragen aan de grote 
ambities die er zijn. De Managing Consultant Energy is een zeer uitdagende en 
afwisselende rol voor iemand met een duidelijke wens om te werken aan de 
toekomst van de Europese energiemarkt en actief wil bijdragen aan het verder 
uitbouwen van Magnus Energy. ■n
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