Birch Consultants zoekt een ondernemende senior-consultant
Wij geloven dat mensen en organisaties krachtiger worden door kennis en ondernemerschap te
verbinden.
Birch zet zich in voor betere samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven,
waardoor zij samen bijdragen aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken.
Dat doen we door onderzoek, adviestrajecten en kwartiermakerschap. Bijvoorbeeld door
universiteiten en hogescholen te helpen een kenniscentrum vorm te geven samen met bedrijven, of
door advies uit te brengen aan overheden in een regio over hun strategische agenda.
Het werkterrein van Birch is breed: van regionale clusters tot internationale R&D netwerken, van
Regio Deals tot quantum of AI. Onze werkwijze is uniek in de verbinding die wij zoeken met
wetenschappelijke kennis en daarnaast ons scherpe oog voor de werking van een samenwerking en
belangen die daarin een rol kunnen spelen. Op meerdere terreinen behoren we tot de top drie in de
adviesmarkt zoals rond arbeidsmarkt, vernieuwing in het beroepsonderwijs en regionale innovatie.

Groei
Birch is in de afgelopen negen jaar op haar domein een gerespecteerde speler geworden met veel
potentie tot verdere groei. Daarom zijn we op zoek naar een Senior Consultant die op zijn/haar
vakgebied inhoudelijk sterk is en een uitbreiding van projecten kan creëren. Een ondernemende
consultant die advies wil combineren met business development rond het merk dat Birch nu is.

Werkplek
Je toekomstige thuisbasis is een karakteristiek pand genaamd de Breulburcht vlakbij A12 en
(intercity) station Driebergen-Zeist. Daarnaast ben je regelmatig onderweg en zitten opdrachtgevers
in het hele land. Vanaf maart werken we veel vanuit huis en gebruiken we Teams voor contact met
elkaar en onze opdrachtgevers.

Taken en rollen
• Je creëert en verwerft opdrachten. Je bent daarnaast vaak projectverantwoordelijke en eerste

aanspreekpunt voor de opdrachtgever en het interne team;
Je begeleidt workshops en sessies;
Je draagt bij aan het opstellen van adviezen en onderzoeksrapportages,
Je draagt bij aan business development en acquisitie voor Birch als geheel;
Je opereert in situaties met uiteenlopende belangen. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
Je hebt en versterkt intern en extern een eigen vakinhoudelijk profiel. Bij voorkeur op het
terrein van kennisinstellingen, onderwijs & onderzoek en/of ondernemerschap;
• Je hebt commerciële vaardigheden. Je ontwikkelt nieuwe markten en nieuwe vormen van
dienstverlening en verwerft nieuwe opdrachten in je eigen netwerk en dat van Birch;
• Je bent een coach en inspirator voor junior en medior consultants.
•
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Wat kun je van ons verwachten?
• De dynamische omgeving van een groeiend bedrijf waarbij iedereen een bijdrage levert aan de

identiteit en de unieke werkwijze;
• Een compact team (nu tien personen) waar in wisselende samenstellingen wordt samengewerkt

en iedereen bijdraagt aan de interne organisatie. Een team waarin jouw input wordt
gewaardeerd en altijd actief wordt gezocht;
• Begeleiding in je ontwikkeling als 'trusted advisor' op het domein van strategie en innovatie;
• Passende arbeidsvoorwaarden, met gerichte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• Voor een ondernemende consultant is er de mogelijkheid mede-ondernemer te worden in Birch.
Meer informatie over Birch kun je vinden op www.birch.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over
deze functie kun je contact opnemen met Jan Peter van den Toren, managing partner, per telefoon
(0618304850) of per e-mail (janpeter.vandentoren@birch.nl).
We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 7 december 2020 via dit email adres. Een
assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Wij kijken uit naar je reactie!

