GEZOCHT:
SENIOR STRATEGISCH ORGANISATIEVERBETERAAR
Bright & Company | People Strategy is hét toonaangevende adviesbureau dat organisaties helpt
menselijk potentieel naadloos te verbinden aan hun business strategie. Wij maken onderdeel uit
van de adviesorganisatie De Galan Groep.
Wie we zoeken
Omdat we meer organisaties willen ondersteunen in hun strategische organisatie ontwikkeling, zijn
we op zoek naar een ondernemende senior organisatieverbeteraar. Wij helpen private en publieke
klanten bij het succesvol realiseren van complexe vernieuwingen, denk bijvoorbeeld aan het
definiëren en realiseren van hun (business) strategie en aan het begeleiden van strategische
samenwerkingen en fusies.

Beproefde elementen van onze aanpak zijn: team- en leiderschapsontwikkeling, komen tot een
compelling story, medewerkers verbinden aan de strategische koers, het omzetten van de
strategische opgaven naar zichtbaar anders handelen in het dagelijkse werk.
Wat je meebrengt
Als doorgewinterde adviseur ken je zowel het organisatie advies- als het verandermanagement
vak van binnen en van buiten. Je bent ondernemend, beschikt over een relevant netwerk en haalt
lol uit het ontwikkelen van nieuwe markten en innovatieve oplossingen. Naast ‘je eigen broek
ophouden’ genereer je ook werk voor collega’s.
Je bent gewend om complexe organisatie transformatietrajecten te begeleiden. Je krijgt mensen
op een positieve manier en intrinsiek gemotiveerd in beweging. Dit doe je schouder aan schouder
met de klant. Je zit aan tafel bij directie- en managementteams en weet daar met impact te
handelen. De relatie die je opbouwt met klanten en collega’s heeft een duurzaam karakter.
Vanuit vakmatige ‘honger’ ben je voortdurend bezig met innovatie en ontwikkeling. Je hebt een
heldere visie op verandermanagement waar je klanten mee inspireert. Je vakkennis deel je
daarnaast graag in de vorm van bijvoorbeeld een docentschap, publicaties of optreden als
spreker.
Wat we specifiek vragen
• Een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in bedrijfskunde of sociale wetenschappen
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring op het gebied van verandermanagement
• Uitgebreide ervaring als extern organisatieadviseur met bewezen commerciële slagkracht in bij
voorkeur de private markt
Wanneer jij bij ons past
Ben jij degene die organisaties wilt verbeteren en daarbij het menselijk potentieel wilt aanboren?
Wil je jezelf verbinden aan een ‘thuis’ om samen met enthousiaste vakgenoten professionele en
persoonlijke ambities waar te maken? Deel je net als wij de passie voor het vak? Wil je
meebouwen aan onze bedrijfscultuur? Neem dan contact op met Richard Jongenotter (partner)
via richard.jongenotter@brightcompany.nl of kijk op onze website.
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