Wie wij zijn
Goudsteen & Company ondersteunt organisaties bij veranderingen. Wij
spelen in op de eigen kracht om veranderingen en ontwikkelingen
gedragen te laten worden door professionals binnen organisaties. Van
binnenuit veranderen. Onze trajecten zijn vanuit deze overtuiging elke
keer verschillend. De mensen die samen de organisatie vormen zijn dat
immers ook.

Voor ons vaste team zoeken wij adviseurs!
Wegens veel tevreden klanten zijn wij dringend op zoek naar een adviseur die
ons vaste team komt versterken:

Wie je bent
Je bent gedreven om organisaties te helpen potentieel beter te benutten, Je bent gericht op
continu verbeteren vanuit een hoge kwaliteitsnorm, breekt grote uitdagingen op in kleine
overzichtelijke verbeteringen
Je beschikt over een stevige persoonlijkheid. Je bent puur en energiek, bent ondernemend, proactief en je wilt meebouwen aan ons bureau. Je werkt vanuit waardering voor wat er al is en je
verrast en confronteert met je vragen.

Wat we verder belangrijk vinden
•
•
•

•
•
•
•

Minimaal 3 jaar werkervaring als externe
adviseur
Niet meer dan 10 jaar werkervaring (Zie dan
onze andere vacature)
Je hebt gewerkt bij meerdere klanten aan
vraagstukken rondom
verandermanagement, leiderschap en
teamontwikkeling
WO werk- en denkniveau
Beschikt over relevant netwerk
Ervaring met sales en acquisitie
Zelfstandigheid en flexibiliteit

Wij bieden jou
•
•

•
•
•
•

Ruimte en zelfstandigheid om te creëren, te
ondernemen en continu te verbeteren
Aansprekende klanten zoals VUmc, AMC,
Alliander, Erasmus Universiteit, ING, Arbo Unie,
en PON met uitdagende vraagstukken
Een groot netwerk van goede adviseurs om
samen te werken en samen te ontwikkelen
Goede en informele werksfeer met regelmatig
leuke teamuitjes
Kantoor in hartje in Utrecht
Arbeidsvoorwaarden die jouw
ondernemerschap stimuleren

Word jij onze nieuwe collega?
Vertel ons in maximaal 100 woorden waarom wij en onze en klanten graag met je werken!
Mail dit naar eeuwke@goudsteencompany.nl
Als wij enthousiast worden van je verhaal nodigen we je uit om kennis te maken!

