Wesselo & Partners is hét executive searchbureau voor de top van de brede publieke
sector. Of het nu gaat om gemeenten, ZBO’s, woningcorporaties, cultuur- en
welzijnsorganisatie, onderwijs- of zorginstellingen, wij doen de searchopdrachten met
veel passie en plezier. Alle sectoren veranderen continu en vragen om adequaat
leiderschap: om bestuurders, directeuren en toezichthouders die in verbinding met de
organisatie gewenste veranderingen kunnen implementeren. Wesselo & Partners searcht,
werft en selecteert deze commissarissen/toezichthouders, bestuurders, directeuren en
topmanagers. ‘Selection as Art’ is ons credo. Door onze creatieve executive search
aanpak, kennis van de opgaven waar onze opdrachtgevers dagelijks voor staan en een
mooi onderscheidend en actueel netwerk kunnen wij de optimale match maken en blijft
de vraag naar onze dienstverlening sterk groeien. Wesselo & Partners is van oudsher een
bureau dat actief is in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben we ons verbreed naar
de gehele publieke sector inclusief de lokale overheid. Gezien de expansie en
doorontwikkeling van ons bureau zijn wij op zoek naar een extra consultant.

SENIOR CONSULTANT
Uw profiel
U kent de markt en de spelers in het brede publieke domein of een specifieke sector. U
bent enthousiast, creatief en mensgericht en zorgt ervoor dat elk contact leidt tot een
permanente relatie. Door uw commitment, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en
creativiteit zorgt u voor de best passende match, maar ook voor een versteviging en
uitbouw van onze portefeuille en bekendheid. U adviseert vanuit ervaring en bent thuis in
actuele maatschappelijke thema’s. U bent een gesprekspartner op strategisch topniveau.
U heeft een actieve en commerciële houding, geniet van succesvolle opdrachten en
duurzaam goede matches. Uiteraard werkt en denkt u op academisch niveau en heeft u
sterk ontwikkelde analytische capaciteiten. Verder beschikt u over zeer goed ontwikkelde
sociale en communicatieve vaardigheden gecombineerd met het vermogen effectief te
onderhandelen. U schuwt hard werken niet en ziet de uitdagingen van het
ondernemerschap.
Ons aanbod
Wij bieden een dynamische werkomgeving, waarin consultants aan interessante
projecten werken, de lat hoog leggen, zich blijven ontwikkelen, hard werken en als team
nauw bij elkaar betrokken zijn. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie. Bij excellent functioneren en aantoonbare groei in het netwerk en de
opdrachtenportefeuille behoort partnerschap tot de mogelijkheden.

