FinTouch profiel – Business Consultant

Gezocht: business consultants die meegroeien!
Na de succesvolle eerste jaren van ons bedrijf met aansprekende opdrachten ligt er nu het fundament
om door te groeien en onze ambitie richting een gerenommeerd organisatieadviesbureau vorm te
geven. Wij zoeken business consultants om ons daarbij te helpen.
Als werknemer van het eerste uur geef je zelf elke dag vorm aan de groeiambities die wij als jong
organisatieadviesbureau hebben en help je met je adviezen, implementatiekracht én je energie onze
klanten écht beter te laten presteren.

Wat doet een business consultant bij FinTouch?
Uitdagende projecten bij aansprekende klanten
Wij stellen je meteen voor aan onze klanten , waar wij op een van onze projecten een uitdagende rol
voor je hebben. Onder onze directe begeleiding begeleid je een klantteam van een Europese
technische dienstverlener met het versnellen van hun maand afsluitingsproces of geef je je
projectkennis door aan een internationaal opererend familiebedrijf met het opzetten én borgen van
Portfoliomanagement.
Meebouwen aan FinTouch
Naast je klantprojecten neem je je interne verantwoordelijkheid met bijvoorbeeld het uitvoeren van
ons 2-jaarlijks landelijke onderzoek naar de ‘effectiviteit van business control’. Je analyseert de
ontvangen vragenlijsten, regelt diepte-interviews met je eigen relaties en organiseert samen met ons
een ‘ronde tafel’ om de onderzoeksresultaten te presenteren aan de buitenwereld. Daarbij vind je het
leuk om hierover zelf een artikel te schrijven dat wij publiceren in een vakblad.
Samen werken
Bij FinTouch werk je binnen een hecht team. Op onze twee wekelijkse business meeting delen we onze
marktkennis en leren we graag van jouw projectervaringen: na afloop drinken we dan samen natuurlijk
nog ergens een biertje (of wat anders). We organiseren periodiek BlijFinTouch-borrels met onze oudKPMG-collega’s en bijeenkomsten met ons partnernetwerk, omdat we geloven in de kracht van
samenwerking. Dat ervaar je trouwens ook als je bijvoorbeeld je sportieve grenzen verlegt door samen
met ons de Bruggenloop in Rotterdam te lopen.
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Wat zoeken wij in jou?
Na het afronden van je universitaire studie werk je al een aantal jaren als business consultant. Daarbij
heb je de finance functie van verschillende organisaties kunnen helpen met het reorganiseren en
verbeteren van hun interne processen of hun informatievoorziening. In die trajecten heb je
ondertussen ervaring opgedaan met aan leiden van grotere en minder grote projectteams.
Klanten waarderen niet alleen je inhoudelijke kennis, maar ook de manier waarop je zaken aanpakt en
tot een goed einde brengt. Op jouw beurt onderhoud je actief je goede contacten met zowel bestaande
als oude klanten.
Je bent nu toe aan een 2e of 3e stap in je carrière en op zoek naar de verantwoordelijkheid én de ruimte
om zelf een grotere stempel te kunnen drukken op je eigen werkzaamheden en op het bedrijf waarvoor
je met trots werkt.
Wij vragen:





Je hebt W.O. denk- en werkniveau
Je hebt een Bedrijfseconomische of een Bedrijfskundige studierichtingen gevolgd, maar
bijvoorbeeld Management Consultancy of Bestuurlijke Informatiekunde past ook goed
Je herkent je helemaal in kernwaarden van ons bedrijf: resultaatgericht, authentiek en
mensgericht
Je woont bij voorkeur in de Randstad

Wij bieden:





Een steile leercurve door onder onze directe begeleiding te werken aan uitdagende
opdrachten bij aansprekende klanten
De kans om - als collega van het eerste uur - mee te bouwen en vorm te geven aan een nieuw
gerenommeerd organisatieadviesbureau
Veel ruimte voor eigen initiatief in een energieke, ambitieuze werkomgeving
Veel invloed op de vorm én hoogte van je eigen beloning en de ruimte om arbeidsvoorwaarden
in overleg samen te stellen

Herken jij je in ons profiel en ben je nieuwsgierig naar wat wij voor elkaar kunnen betekenen, neem
dan contact met ons op of stuur ons je CV en je motivatiebrief. Dan kunnen wij elkaar in een eerste
gesprek beter leren kennen en je meer vertellen over wat wij je te bieden hebben.
Meer beeld en achtergrond bij wat wij doen? Kijk dan verder op onze website of social media!
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