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 medior en senior
adviseurs die ons vaste team komen versterken:

Wie je bent
Jij past bij ons als je energie uitstraalt en veranderingen (mede) mogelijk maakt. Je toont je eigenheid, bent
ondernemend en hebt lef. Je stelt slimme en confronterende vragen. Je geniet ervan anderen ruimte te
geven, maar weet ook ruimte voor jezelf te creëren. Je streeft naar kwaliteit, bent leergierig en hebt een
visie op ons vak. Klanten en collega’s werken graag met je samen, je stimuleert beweging en krijgt zaken
voor elkaar, ook op commercieel gebied. Bovenal heb je zin in een nieuwe en mooie uitdaging!

Wat we verder belangrijk vinden
•

•
•
•
•
•
•

Medior: min. 4-7 jaar relevante
werkervaring als externe adviseur op
thema’s als verandermanagement, leren &
ontwikkelen en leiderschap (harde eis)
Senior: > 8 jaar relevante werkervaring als
externe adviseur
Je hebt gewerkt aan vraagstukken rondom
verandermanagement, leiderschap en
teamontwikkeling
WO werk- en denkniveau
Je beschikt over een relevant netwerk
Je hebt ervaring met sales en acquisitie
Je toont zelfstandigheid en flexibiliteit

Word jij onze nieuwe collega?

Wij bieden jou
•
•

•

•

•
•

Nieuwsgierig geworden? Voor vragen kun je bellen
met Albert | 06 818 04 220
Wil je direct reageren? Graag!
Vertel ons in maximaal 100 woorden waarom wij en
onze klanten graag met je zullen werken!
Mail deze motivatie en jouw CV naar Albert –
albert@goudsteencompany.nl. Als wij enthousiast
worden van je verhaal nodigen we je uit om kennis te
maken!

•

Ruimte en zelfstandigheid om te creëren,
te ondernemen en continu te
verbeteren
De allerleukste en mooiste klanten zoals
VUmc, AMC, Alliander, Erasmus
Universiteit, ING, Arbo Unie, en PON met
complexe uitdagende vraagstukken
De Goudsteen Community als leer- en
ontwikkelplek waar je samen met
collega adviseurs bouwt aan de kwaliteit
en identiteit Goudsteen & Company
Een organisatie die een voorbeeld wil
zijn voor haar eigen klanten als het gaat
om autonomie stimuleren en potentieel
versterken - dat geven we onder andere
invulling via zelforganisatie
Kantoor in hartje in Utrecht
Een goede en oprechte teamsfeer
waarin we door ludieke initiatieven
elkaar stimuleren om het beste uit onszelf
te halen
Goede arbeidsvoorwaarden die jouw
ondernemerschap stimuleren

