Vacature
Medior Business Consultant (3-8 jaar werkervaring)
Jij maakt het verschil bij onze klant door diepgaande proces- en systeemkennis te combineren met
operationele daadkracht.
Als Medior Business Consultant ben jij de schakel tussen strategie en operatie. Je helpt toonaangevende
klanten, zoals KPN, Heineken, Alliander, BAM, ABN Amro en Essent, bij het verbeteren van hun operationele
performance. Je bent verantwoordelijk voor het projectresultaat, de begeleiding van de projectmedewerkers en
je bouwt een uitstekende relatie met de opdrachtgever. Tevens zorg je voor borging van het resultaat waarbij de
acceptatie door de medewerkers van de klant belangrijk is. Daarnaast bouw je mee aan de groei van First
Consulting door de ontwikkeling van nieuwe markten, onze collega’s en delivery.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansturen en begeleiden van Business Consultants op projecten en in hun persoonlijke ontwikkeling.
Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk bij de klant.
Verzorgen van rapportage over de geleverde dienstverlening.
Optimaliseren van (klant)processen, inclusief implementatie en borging in de organisatie.
Transparant maken van prestaties van operationele processen en organisaties.
Operationele processen ontwerpen, bouwen en implementeren.
Ketenrapportages ontwerpen, bouwen en implementeren.
Change management: samen mét de klant verbeteringen doorvoeren.
Functie-eisen

•
•
•
•
•

Vwo en een afgeronde universitaire opleiding in een technische, bedrijfskundige of econometrische richting.
Minstens 3 jaar relevante werkervaring.
In staat om snel de processen en systemen van de klant te doorgronden.
Aantoonbare ervaring in het uitbouwen van klantrelaties.
Ervaring en netwerk in een sector waar First Consulting actief is (energie, telecom, mobiliteit, industrie,
verzekeringen) is een pré.
First DNA

•
•
•
•
•
•

Scherp.
Plezier.
Stoutmoedig.
No-nonsense.
Samen.
Vertrouwen.
Wij bieden

•
•
•
•
•

Jonge, ambitieuze omgeving waar ontwikkeling centraal staat.
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
Gestructureerde coaching van een eigen mentor.
Evenementen en borrels met je nieuwe collega’s.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (Boven marktconform salaris, bonus, leaseauto, laptop en telefoon).
Solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons recruitmentteam: recruitment@firstconsulting.nl.
Wil je direct solliciteren? Stuur ons dan je curriculum vitae en motivatie.

