Research Consultant (32-40 uur/week, Baarn)
InterExcellent is een gespecialiseerd managementbureau voor bemiddeling van zowel tijdelijke als
vaste managementfuncties voor onze opdrachtgevers. Ons team bestaat momenteel uit vijf partners
die ondersteund worden door een front- en backoffice en enkele specialisten op het vlak van
marketing en werving & selectie. We zijn gevestigd in Baarn maar opereren landelijk.
Ons vakgebied verandert snel. Door de combinatie interim-management en werving & selectie
beschikken we over een dynamisch en gespecialiseerd netwerk van kandidaten dat sterk groeit.
Om ons netwerk verder te ontwikkelen en onderhouden, zijn wij op zoek naar een Research
Consultant die ons team komt versterken.
Wat houdt de functie in?
Als Research Consultant ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van ons
netwerk en kandidatenbestand. Voor nieuwe opdrachten werk je samen met de partners bij de
search naar passende kandidaten binnen en buiten het bestand. Je maakt daarbij actief gebruik van
social media, zoals LinkedIn. Je beheert en optimaliseert onze systemen en processen.
Naast het ondersteunen van lopende opdrachten ontwikkel je proactief het netwerk van kandidaten
in de diverse marktsegmenten en specialisaties.
De Research Consultant is onder andere verantwoordelijk voor:
 het voeren van intakegesprekken samen met de partners bij opdrachtgevers;
 het opstellen van en publiceren van functieprofielen;
 het systematisch in kaart brengen van het netwerk van de passende kandidaten bij de meest
relevante organisaties;
 het organiseren van netwerkevents en kennissessies;
 het benaderen, beoordelen en interviewen van potentiële kandidaten;
 het begeleiden van onze werving & selectie procedures en vastleggen van gegevens in onze
systemen;
 het up to date houden van ons netwerk, zowel relationeel als administratief;
 het optimaliseren van onze systemen en werkprocessen;
 de ondersteuning van partners bij business development.
Wie ben je?
Voor deze dynamische functie zijn wij op zoek naar kandidaten met een drive om telkens de juiste
match te vinden tussen opdrachten en kandidaten. Je hebt een aantal jaren ervaring in een
vergelijkbare functie en werken met recruiting tools en social media. Omdat een significant deel van
onze opdrachten gerelateerd zijn aan digitale transformatie, hebben kandidaten die ervaring hebben
met ICT opdrachten onze voorkeur. Daarnaast beschik je over:




een afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur in een bedrijfs- of informatiekundige
richting);
enkele jaren relevante ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur met werving voor
informatiekundige/ICT functies of bedrijfsvoeringsfuncties (HR, Finance, Inkoop).
ervaring met bedrijfs-/informatiekundige vraagstukken en IT-opdrachten;
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affiniteit met processen en commerciële dynamiek van een MKB bedrijf;
analytisch sterk, flexibel, creatief, innovatief en oplossingsgericht;
proactief en doorzettingsvermogen;
klant- en servicegericht;
projectmatig en zelfstandig kunnen werken;
verbindende persoon met sterke communicatieve vaardigheden, uitstekende beheersing van
de Nederlandse en de Engelse taal;
in staat op een accurate en integere wijze met informatie om te gaan;

Wat bieden we?
InterExcellent biedt jou als Research Consultant een interessante functie met veel mogelijkheden
voor ontwikkeling en eigen initiatief in een dynamische werkomgeving van een snelgroeiend bedrijf.
Deze functie is voor 32-40 uur per week. InterExcellent biedt een marktconform salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wie zijn wij?
InterExcellent is een vooraanstaand managementbureau met als kernactiviteit Interim Management
en Search voor directie, (senior) management of expert posities. Wij bemiddelen voor
ondernemende organisaties en adviseren bij de vertaling van hun strategie naar mensen en teams,
in het bedrijfsleven en de publieke sector. Opdrachtgevers zijn vooral bekende en onbekende
spelers binnen Industrie, IT sector, Zorg, Telecom, Logistiek, Utilities, Finance en veel in de Publieke
Sector (lokale en centrale overheid). Via onze opleidingsprogramma’s op Nyenrode Business
Universiteit bieden we onze kandidaten en opdrachtgevers permanente educatie op een aantal
terreinen, waaronder het vakgebied IT Regie Management. We werken vanuit een modern en
duurzaam kantoor in het centrum van Baarn, vlakbij het station. InterExcellent is met circa 10
medewerkers een middelgroot bureau in de sector en aangesloten bij de brancheorganisatie Raad
voor Interim Management (www.rim.nl). Onze cultuur kenmerkt zich door passie voor ons vak,
kwaliteitsbewustzijn, mensgericht, informele omgang en veel plezier in (hard) werken. Voor meer
informatie zie www.interexcellent.nl.
Interesse?
Solliciteren kun je door je motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via www.interexcellent.nl.
Op basis van de CV selectie worden de meest passende kandidaten uitgenodigd voor een gesprek bij
InterExcellent in Baarn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chantie Chotoe
(Management Assistente), email chantie.chotoe@interexcellent.nl of bel voor meer informatie 0355280430 en vraag naar Chantie Chotoe of Sietse Bergstra (partner IT Regie Management).
We zien met belangstelling uit naar jouw reactie!
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