Bedrijfsprofiel SeederDeBoer
SeederDeBoer is een middelgrote adviesorganisatie en al bijna 12,5 jaar actief in Nederland. De
partners hebben allen leidende rollen vervuld bij Ernst & Young, KPMG en Capgemini.
SeederDeBoer richt zich op organisatieadvies, Young Professionals en interim-management.
“Inzicht laat mens en organisatie groeien”, is ons motto. Het realiseren van wezenlijke
veranderingen is de kern van onze dienstverlening. We werken samen met onze klanten om
visies te realiseren, missies te vervullen, het bestaansrecht te verstevigen en het succes te
versterken. Het zijn uitdagende en spannende vragen die klanten aan ons voorleggen. Vanuit
vertrouwen en verbinding trekken we samen op om de beoogde veranderingen en
ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren.
Inhoudelijk zijn we actief op alle relevante facetten van organisaties met in het bijzonder focus op
de volgende thema’s:
• Marktpositionering en rendementsverbetering;
• Digitalisering, data en innovatie;
• Bedrijfsvoering en procesverbetering;
• Governance en organisatie inrichting;
• Ketensamenwerking en concentratie.
Onze opdrachten doen we voornamelijk in vier sectoren: de financiële sector, zorg,
woningcorporaties en de publieke sector. In deze sectoren werken we voor leidende,
inspirerende en complexe organisaties. Onze opdrachtgevers zijn veelal bestuurder of directeur.
We werken in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld. Om de gecompliceerde en
bovenal uitdagende vragen van onze klanten te vertalen naar de gewenste uitkomsten hebben
we onze eigen aanpak.
Kernelementen van onze aanpak zijn:
• Langetermijnvisie en kort cyclisch handelen;
• Samen vormgeven is eigenaarschap creëren;
• Echte resultaten door omarmen complexiteit;
• Regie in de chaos door verbinding en samenwerking
Samen met onze klant voeren we de regie op inhoud, samenwerken en het veranderproces. De
kennis en ervaringen van onze klant en van ons gaan in de opdrachtuitvoering naadloos samen.
Vaak werken we ook samen met gespecialiseerde partners op deelaspecten in onze opdrachten.
We zien onszelf als een ontwikkelplatform. Een platform waar klanten, relaties en onze eigen
adviseurs kunnen leren, ervaren en tot inzicht kunnen komen. Centraal hierin staat de balans
tussen jezelf leren kennen en zorgdragen voor de ander. Door te werken vanuit de gedachte hoe
je de ander dient en hoe je jezelf dient, dragen we bij aan een betere wereld. Onze kernwaarden
vormen het fundament voor ons handelen. Het fundament bestaat uit: mensen, essentie,
vrijdenken, integriteit, vakmanschap en doen. De meest belangrijke vergeten we altijd te
benoemen omdat die zo diep in onze genen zit en dat is ‘resultaat’!
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Vacature Senior Consultant
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat vinden wij heel normaal bij
SeederDeBoer.
Wil jij werken in een omgeving waar je écht tot je recht komt? Waar je alle ruimte en vrijheid krijgt
je te ontwikkelen en waar integriteit, kwaliteit en vakmanschap minstens zo belangrijk zijn als
resultaatgerichtheid? Ben jij een academisch opgeleide professional met een ondernemende
instelling en beschik je over goede consulting vaardigheden? Ben je toe aan een werkomgeving
waarin je de ruimte krijgt om je eigen stempel op je werk te drukken en je verder te ontwikkelen,
zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak? Kom dan eens praten bij SeederDeBoer!
Wij zijn op zoek naar Senior Consultants, die begrijpen dat ons werk bovenal mensenwerk is.
Professionals die niet om de hete brij heen draaien, maar weten hoe ze tot de essentie kunnen
komen om van daaruit op een mensgerichte manier aan oplossingen te werken.
Samen dóen, met de klant en elkaar, wij zijn pas tevreden na een geslaagde opdracht. Doen en
ervaren dragen veel directer bij aan het verkrijgen van inzichten dan praten en analyseren alleen.
Wij staan naast onze klanten tot de eindstreep en committeren ons aan het eindresultaat.
Voor voorbeelden van opdrachten verwijzen we je graag naar onze website. Hier vind je diverse
sprekende voorbeelden van opdrachten die wij uitgevoerd hebben.

Senior Consultant
Als Senior Consultant bij SeederDeBoer werk je aan zeer uiteenlopende consultancy trajecten bij
onze opdrachtgevers binnen de overheid, zorg, woningcorporaties of financiële dienstverlening.
Om succesvol te zijn in deze functie moet je beschikken over een ondernemende persoonlijkheid,
dienstverlenende instelling en commerciële inslag. Je bent besluitvaardig, slagvaardig,
daadkrachtig, controleert, stelt bij en gaat door tot het resultaat is gerealiseerd. Je beschikt over
een groot probleemoplossend vermogen en een heldere, analytische geest. Je legt makkelijk
verbanden in complexe situaties. Een kritische en onderzoekende houding, zowel naar binnen als
naar buiten gericht, is voor jou een tweede natuur.

Wat vragen wij van jou?
Vakmanschap/inhoudelijke professionaliteit
Jij…
•
•
•

beschikt over ruime ervaring in consultancy en goede consulting vaardigheden;
bent analytisch en cijfermatig sterk;
hebt in algemene zin door opleiding en ervaring jouw profiel op een aantoonbaar
professioneel niveau gebracht.
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Ondernemerschap
Jij…
•
•

bent in staat om je inhoudelijk dusdanig te ontwikkelen dat er een duidelijke professionele
profilering ontstaat en dit vind je ook belangrijk om na te streven;
draagt zorg voor een effectieve positionering van SeederDeBoer bij de opdrachtgever,
waarbij je op doortastende wijze vorm geeft aan kansen en deze, waar mogelijk, weet te
verzilveren.

Leiderschap/Managementvaardigheden
Jij…
•
•

kunt zelfstandig projecten en projectteams leiden en tot een succes brengen;
beschikt over overtuigingskracht en krijgt makkelijk het vertrouwen van opdrachtgevers en
medewerkers.

Persoonlijkheid/Volwassenheid/Zelfbewustzijn
Jij…
•
•
•
•
•

hebt een realistisch zelfbeeld. Je bent je bewust van je sterkte en ontwikkelpunten en hebt
een duidelijk beeld van je eigen ambities;
bent in staat op effectieve wijze feedback te geven en ontvangen;
bent je bewust van de impact van jouw persoonlijkheid en gedrag en wil actief werken aan
persoonlijke groei;
neemt verantwoordelijkheid, voor de successen maar ook voor leermomenten;
hebt de ambitie door te groeien naar Managing Consultant.

Marktervaring
Jij…
•

•
•
•

•

hebt relevante ervaring in de financiële sector en kennis van de verzekeraars, pensioenbedrijven en/of banken. Expertise van Solvency of hypotheken, Digitale transformaties, Datamanagement en/of Verandermanagement is een pre, of;
hebt relevante ervaring in de cure en expertise op het vlak van bijvoorbeeld value based
health care, zorgpaden, ketenvorming en governance, of;
hebt relevante ervaring in de care en expertise op het vlak van bijvoorbeeld zelfsturing, ketenvorming, bedrijfsvoering, rendementsverbetering en procesinnovatie, of;
hebt relevante ervaring in het sociaal domein en expertise op het vlak van bijvoorbeeld relatie- en contractmanagement, strategieontwikkeling, rendementsverbetering, procesinnovatie,.
professionalisering dienstverlening en ketenvorming, of;
hebt relevante ervaring in de publieke- en/of woningcorporatie sector.
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Wat hebben wij jou te bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

marktconform salaris met aantrekkelijke collectieve bonusregeling;
30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband;
uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid een
master of een postdoctorale opleiding te volgen;
flexibiliteit om je werk naar eigen wens en behoefte in te richten, wij verwachten van jou geen
9 tot 5 mentaliteit;
goede werk/privé balans en de mogelijkheid om 80% te werken;
auto/laptop/mobiele telefoon;
pensioenbijdrage die je naar eigen wens kunt beleggen, investeren of opsouperen;
een inspirerende en stimulerende werkomgeving met bevlogen en betrokken collega’s,
waarin ook ruimte is voor informele activiteiten.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Albert Visscher.
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