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.

Wij zoeken ervaren veranderprofessionals!
Om samen te werken en samen te leren zoeken wij gedreven zelfstandige
adviseurs, trainers en coaches voor om te werken vanuit en aan onze community:

Onze community: de leer- en ontwikkelplek voor
veranderprofessionals
•
•
•
•

Onze community bestaat uit ervaren adviseurs, trainers en coaches waarmee wij ons
verbonden voelen en graag samen opdrachten doen bij onze klanten
De community is voor en door professionals. Dat betekent de uitdaging en ruimte om zelf bij
te dragen, zelf mede vorm te geven.
Een basisprogramma waaraan iedereen deelneemt om zo zorg te dragen voor voldoende
verbinding en te kunnen bouwen aan gezamenlijke opvattingen over kwaliteit
Diepgang die verder gaat dan ‘even sparren over een klant’. Tegelijkertijd: we zijn geen
universiteit- dus vakinhoud is verbonden met klant/thema/propositie.

Wij

Jij
•
•

•
•
•
•

Hebt minimaal 10 jaar werkervaring als
externe adviseur
Je hebt gewerkt bij meerdere klanten aan
vraagstukken rondom
verandermanagement, leiderschap en
teamontwikkeling
Hebt WO werk- en denkniveau
Wilt graag samenwerken met andere
adviseurs
Beschikt over relevant netwerk
Bent commercieel ervaren

•
•

•

•

•
•

Zijn een groeiend, informeel bureau
Hebben uitdagende opdrachten bij klanten
zoals VUmc, AMC, Alliander, Erasmus
Universiteit, ING, Arbo Unie, en PON
Hebben een groot netwerk van goede
adviseurs om samen te werken en samen te
ontwikkelen
Worden gewaardeerd door ons klanten
doordat we anders durven te zijn en te
doen
Streven naar hoge kwaliteit en stimuleren
elkaar daar ook in
Hebben ons kantoor in hartje in Utrecht

Kom jij onze community versterken?
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!

