Vacature
Medior Business Implementatie Consultant (3-8 jaar werkervaring)
Jij maakt het verschil bij onze klant door diepgaande proces- en implementatiekennis te combineren met
operationele daadkracht.
Als Medior Business Implementatie Consultant draag je bij aan de ontwikkeling van First Consulting, met de
nadruk op het Business Implementatiedomein. Dit richt zich vooral op het end-to-end veranderproces, waarbij
verwachtingsmanagement en de acceptatie van de nieuwe manier van werken in een organisatie centraal
staan.
Wij geloven in het zoveel mogelijk combineren van analytische vraagstukken met implementatie activiteiten.
Hierdoor wordt het werk van onze mensen niet alleen leuker, het zorgt er tevens voor dat inhoud en uitvoering
naadloos op elkaar aansluiten en beter gaan door minder overdrachtsmomenten. Het kunnen combineren van
de benodigde skills is niet voor iedereen weggelegd. Wij zijn daarom op zoek naar talentvolle, communicatieve
academici met aantoonbare analytische en implementatievaardigheden. Onze consultants beschikken over een
bovengemiddeld portie daadkracht om bij toonaangevende klanten zoals KPN, Heineken, Alliander, BAM, ABN
Amro en Essent het verschil te kunnen maken.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Operationele processen en/of IT innovaties analyseren, implementeren en optimaliseren.
Aansturen en begeleiden van consultants op projecten en in hun persoonlijke ontwikkeling.
Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk bij de klant.
Vertalen van klantbehoefte (primair proces- of IT-verandering) naar passende implementatiestrategie en
bijbehorende deliverables.
• Identificeren van impact van veranderingen en het managen van verwachtingen.
• Aan- en bijsturen van implementatieprojecten.
Functie-eisen
•
•
•
•

Vwo en een afgeronde universitaire opleiding in een bedrijfskundige, technische of econometrische richting.
Minstens 3 jaar relevante werkervaring.
Aantoonbare ervaring op het gebied van Implementatie of Change Management.
In staat om snel de processen en systemen van de klant te doorgronden.
First kernwaarden

•
•
•
•
•
•

Scherp
Plezier
Stoutmoedig
No-nonsense
Samen
Vertrouwen
Wij bieden

• Jonge, ambitieuze omgeving waar ontwikkeling centraal staat.
• Kans om mee te bouwen aan de groei van First Consulting.
• 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.

