Adviseur (junior) | 32-38 uur
Heb jij de ambitie om als adviseur verschil
te maken in het publieke domein?
Wij bieden je leerzame opdrachten, een ervaren coach
en volop opleidingsmogelijkheden.

Wie we zijn?
VanMontfoort is een adviesbureau voor de publieke sector, opgericht in 1996 en gevestigd in Woerden.
Wij bieden onderzoek, organisatieadvies en implementatiebegeleiding voor organisaties als gemeenten,
rijksoverheid, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en justitie.
We zijn gespecialiseerd in organisatieontwikkelingsvraagstukken, zoals implementatie van nieuw beleid
of een nieuwe visie, duurzame gedragsverandering of een organisatiebreed professionaliseringstraject.
In alles wat we doen streven we naar:

We staan bekend om onze kwalitatieve dienstverlening. Dit realiseren we door onze
(wetenschappelijke) kennis, (praktijk) ervaring en het écht als team opereren.

Wat we bieden?
ü De kans om als startend adviseur alles te leren om impact te maken in het publieke domein
ü Coaching-on-the-job tijdens het werken aan mooie opdrachten
ü Samenwerken met betrokken, leergierige en enthousiaste collega’s
ü Een opleidingsbudget voor het vergroten van je kennis en vaardigheden
ü Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in onze dynamische organisatie
Vanzelfsprekend zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden helemaal prima en passend bij de
zwaarte van de functie. Ingangsdatum en duur kunnen in overleg.

Wat we van jou verwachten?
Je gaat meteen als adviseur aan de slag in één of meerdere teams en draagt bij aan het succes van de
opdrachten zoals het uitvoeren van:
•

Literatuuronderzoek

•

Plannen en organiseren van afspraken voor projecten

•

Benchmarkonderzoek

•

Afnemen en uitwerken van interviews

•

Redigeren verslagen

•

Meeschrijven aan rapporten

•

Analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data

•

Ontwikkelen van leermiddelen

Als je eraan toe bent dan geef je presentaties en workshops bij de opdrachtgevers. Ook het schrijven
van (winnende!) offertes is cruciaal voor een vakbekwame adviseur bij VanMontfoort.
Je bent leergierig en maakt alle aspecten van het adviesvak je snel eigen. Je ontdekt waar jouw
kwaliteiten liggen en deelt actief je ideeën. Je streeft naar maximale tevredenheid bij de klant en creëert
nieuwe kansen.

Wat heb je nodig?
Diploma
•

Afgeronde universitaire opleiding

Vaardigheden
•

Uitstekende schriftelijke vaardigheden (aantoonbaar met bv je scriptie)

•

Sociaal vaardig

•

Ingewikkelde concepten eenvoudig kunnen uitleggen

•

Vraagstukken praktisch en creatief oplossen

•

Goed overweg kunnen met Excel en PowerPoint

Cognitief
•

Goede balans tussen denken en doen

•

Sterk analytisch vermogen

•

Goed reflectief vermogen

Houding
•

Willen bijdragen aan een betere samenleving

•

Nieuwsgierige onderzoekende houding

•

Eerst luisteren en dan praten

•

Stevig zonder dominant te zijn

•

Initiatiefrijk zijn

•

Van aanpakken weten

•

Vraagt makkelijk hulp

•

Werkt graag in een team

Interesse?

We maken graag kennis met je!

Direct solliciteren?

Bel directeur Sijko Wierenga voor

Stuur je motivatiebrief of kort filmpje

meer informatie over de functie:

en CV naar info@vanmontfoort.nl ter

sw@vanmontfoort.nl

attentie van Sijko Wierenga.

06 – 46 33 86 46

