Werken bij VVA-informatisering als Junior business consultant
VVA-informatisering is op zoek naar nieuwe collega's. Onze professionals geven op authentieke wijze
invulling aan zowel advies- als implementatietrajecten. De materiedeskundigheid en betrokkenheid
van onze medewerkers maakt dat wij een veelgevraagde partner zijn.
Om invulling te kunnen geven aan ons sterk groeiende portfolio van zeer uitdagende opdrachten, zijn
we op zoek naar ondernemende Junior Business Consultants die zich kunnen vinden in onze visie en
werkwijze en zich verder willen ontwikkelen binnen onze kennisgebieden: digitale strategie, online
dienstverlening, softwareselectie- en implementatie en slimmer werken.
Verwacht jij bij ons bedrijf te passen en zie jij dit avontuur wel zitten? Lees dan snel verder!
Junior Business Consultants
Wij verwachten van onze professionals dat zij van meerwaarde zijn voor onze organisatie. Behalve het
uitvoeren van uitdagende opdrachten verwachten we dat je een specialisme ontwikkelt binnen onze
expertisegebieden, dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatieve concepten en diensten en dat
je het leuk vindt om nieuwe kennis te vergaren en te delen met je collega's.
Wij vragen young professionals met:


Een (bijna) afgeronde studie op academisch niveau, bij voorkeur Informatiemanagement of
Bestuurlijke Informatiekunde



Kennis van organisatievraagstukken en ICT, waarbij affiniteit met maatschappelijke organisaties
een pre is



De drive om te presteren in een klein bedrijf, ondernemend en bruisend van creatieve ideeën



Een servicegerichte open houding en enthousiaste instelling en altijd op zoek naar oplossingen




Gevoel voor persoonlijke verhoudingen en organisatiesensitiviteit
Een zelfkritische instelling en de wil om kwaliteit te leveren

Wij bieden:


Zeer uitdagende en vernieuwende projecten bij organisaties met een sterke maatschappelijke
verankering



Een professionele, gedreven en inspirerende werkomgeving



Een markt waarin we opereren die uitdagend en continu in beweging is



Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een zeer compleet pakket arbeidsvoorwaarden,
zoals een uitstekend salaris, bonusregeling, auto, laptop, telefoon, tablet, onkostenvergoeding en
een pensioenregeling



Een professionele en dynamische organisatie met open communicatiecultuur en veel ruimte voor
ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid
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Een werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door coaching, training en
opleiding



Afwisselend en uitdagend werk met projecten in de voorhoede van vernieuwing en met een hoog



innovatief karakter
Een goede werksfeer waar hard werken en hard lachen hand in hand gaan

De professionals van VVA-informatisering hebben een duidelijke visie, zijn hoog opgeleid, kennen de
markt en de opdrachtgevers en coachen je bij de uitvoering van je opdrachten.
Pas je bij ons bedrijf en zie je dit avontuur wel zitten?
Stuur dan je CV met een bondige motivatie naar Martijn Videler (m.videler@vva-informatisering.nl).
Wij gaan graag met jou in gesprek om je carrièremogelijkheden bij ons bureau te verkennen!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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