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ALGEMEEN
Wegens groei van Rijnconsult Real Estate zoeken wij een nieuwe collega om onze adviespraktijk uit te bouwen.
Ben jij een organisatieadviseur met minimaal zes jaar aantoonbare werkervaring? Deel je onze bevlogenheid voor
het organisatie advies vak en beschik je over een relevant netwerk? Dan zijn we op zoek naar jou en ontmoeten we
je graag!
De adviseurs van Rijnconsult Real Estate ondersteunen vastgoedorganisaties bij het realiseren van
prestatieverbetering binnen de eigen organisatie alsook bij de uitvoering van (bouw)projecten in samenwerking
met andere organisaties in de keten. De opdrachten die wij uitvoeren variëren van strategievorming en
organisatie-ontwerp tot het begeleiden van implementatietrajecten. Wij werken onder andere voor
woningcorporaties en de bouw- en installatiesector. Ons team is in opbouw en we hebben de ambitie om snel
door te groeien.
Als adviseur ben je verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van opdrachten. Dit doe je zowel zelfstandig
als samen met andere adviseurs. Daarnaast werk je met je teamleden aan vakinhoudelijke ontwikkeling en groei
van onze adviespraktijk. Klik hier voor meer informatie over onze adviesgroep.
WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Een warm welkom in ons team en een prettige samenwerking in een ambitieuze en informele professionele
omgeving;
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Een aantrekkelijke wisselende functie in een werkgebied dat het hele land bestrijkt;
• Samenwerking en kennisuitwisseling met andere teams binnen Rijnconsult;
• Een marktconform salaris met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden;
• Ruime mogelijkheden voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling en support om jezelf te
ontwikkelen;
• Rijnconsult is eigendom van haar medewerkers, als je in dienst komt heb je de mogelijkheid om ook medeeigenaar te worden en te delen in de winst.
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Je hebt tenminste zes jaar werkervaring (strategie/management consultant, organisatieadviseur of een
stevige rol in een lijnfunctie);
• Je hebt een actief netwerk op directie- en/of bestuursniveau in de Real Estate Industrie (o.a. corporaties,
bouwondernemers, installatiebedrijven, toeleveringsindustrie) en je bent in staat om je eigen werk te
genereren en minder ervaren collega’s te ondersteunen bij de acquisitie;
• Een afgeronde universitaire studie Bouwkunde, Real Estate and Housing, Bedrijfskunde, Bestuurskunde én
aantoonbare affiniteit met vastgoed;
• Sterke analytische vaardigheden, resultaatgericht, oog voor kwaliteit;
• Sterk conceptueel denkniveau, in staat dit te vertalen naar concrete oplossingen;
• Je bent ondernemend en aantoonbaar commercieel succesvol;
• Je hebt een stevige, prettige persoonlijkheid, bent een teamspeler en krijgt mensen in beweging en zaken
voor elkaar en weet te binden en te verbinden.
OVER RIJNCONSULT
Wij zijn gedreven om ons vak goed uit te oefenen. Klanten waarderen ons advieswerk met een 8,4. Wij werken
hard en vinden een gezonde werk-privébalans belangrijk. Er heerst een informele teamsfeer: enthousiasme en
initiatief worden erg gewaardeerd. Wij zijn een plek waar je alle ruimte en support krijgt om jezelf te ontwikkelen.
Elke maand komen we samen op kantoor om kennis te delen, elkaar te scherpen en de stand van zaken door te
nemen.
ENTHOUSIAST?
Als jij toe bent aan iets nieuws, aan eigenaarschap, aan vrijheid en regie op je eigen ontwikkeling en je herkent je in
de profielschets, stuur ons dan je cv en motivatie. Geef daarin duidelijk aan wat jouw advieservaring is, bij wat voor
soort opdrachtgevers, op welke inhoudelijke thema’s en welke commerciële ervaring je hebt. Mail deze naar
henriette.vanlente@rijnconsult.nl.
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Wanneer je cv en motivatie aansluiten bij onze vacature, dan maken wij graag nader kennis. In dat gesprek neem
jij de ruimte om te onderzoeken of Rijnconsult bij je past en doen wij hetzelfde. Daarna volgen een of twee
sollicitatiegesprekken met collega’s op kantoor, een dag met een assessment en een persoonlijke business case en
ten slotte een arbeidsvoorwaardengesprek.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marcel Noordhuis, 06-144 60 880.
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