Junior Consultant – Sociale wetenschapper met
kennis van Data Analytics & een passie voor
strategische en maatschappelijke vraagstukken
We leven in tijden van disruptieve veranderingen op het gebied van
technologie, organisatie en instituties. Daarom wordt de vraag zo vaak
gesteld: Wat bieden nieuwe organiseerprincipes, zoals netwerkend
werken en ecosystemen gebaseerd op data & dialogue om meervoudige
veranderingen tot stand te brengen?
Juist dit is het werkveld van MeetingMoreMinds. Wij zijn 20 jaar jong. Wij
zijn de pioniers in het ontwerpen van netwerken en ecosystemen. Onze
werkwijze is gebaseerd op data en dialogue. Wij staan voor een
interactieve samenwerking met opdrachtgevers en onze werkwijze stelt
hen in staat een innovatieve sprong naar voren te maken. Als je daarvoor
kennis, competenties en passie hebt, nodigen we je uit om te solliciteren.

Functieomschrijving
Als junior consultant zorg je voor de inhoudelijke en organisatorische support voor
de verschillende projecten. Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van
projecten rondom de diverse vraagstukken rond innovatie, organisatie vernieuwing
en big data van onze opdrachtgevers. Verder zorg je voor de visuele weergave van
inhoudelijke en organisatorische vraagstukken/strategieën voor de verschillende
projecten. Het maken van heldere, grafische PowerPoint presentaties is hierbij
noodzakelijk. In dit kader ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en
visualisering van bijeenkomsten, onderhouden van websites, ondersteunen bij
presentaties, meeschrijven aan (e)books en white papers en aandragen van
filmmateriaal rondom de diverse vraagstukken van onze opdrachtgevers en
partners. De functie is vacant vanaf 1 april 2019 voor twee à drie dagen per week
(van maandag t/m woensdag). We gaan in eerste instantie uit van een
dienstverband tot oktober 2019. Mocht het van beide kanten bevallen dan kan het
dienstverband worden verlengd.
In het kort, de kandidaat die wij zoeken:
• vertaalt concepten/strategieën en zet voorstellen om in concrete acties,
visuele/grafische vormgeving en kan deze goed formuleren.
• is zeer vaardig met PowerPoint
• heeft bewezen ervaring met data analyses, en data-driven projects
• heeft kennis van organisatieconcepten en netwerktheorie
• heeft affiniteit met duurzaamheid en grote maatschappelijke vraagstukken
• is communicatief sterk en een netwerker
• kan zelfstandig en in teamverband werken
• is snel, pro-actief en denkt vanuit meerdere perspectieven (interdisciplinair)
• neemt verantwoordelijkheid

•
•
•

is 2 à 3 dagen per week beschikbaar (maandag t/m woensdag)
Afstuderend of recentelijk afgestudeerd op academisch niveau
Liefst afkomstig van een University College of (bezig met) een master
policologie,
(bedrijfs)economie,
organisatie/bestuurskunde
of
een
interdisciplinaire master rondom innovatie en duurzaamheid.

Profiel kandidaten
We zijn op zoek naar een afstuderende of recentelijk afgestudeerde op academisch
niveau. Zo is het mogelijk om werken bij MeetingMoreMinds te combineren met
een Master studie. Onze ideale kandidaat/kandidate heeft een opleiding voltooid
op een University College of een (interdisciplinaire) studie met maatschappelijke
vraagstukken.
Hierbij
kan
gedacht
worden
aan
politicologie,
organisatie/bestuurskunde, (bedrijfs)economie of een interdisciplinaire studie
rondom innovatie en duurzaamheid. De kandidaat heeft al enige kennis en ervaring
met advisering (b.v. Kleine Consultant of projectorganisatie in de studie) en wil
serieuze werkervaring opdoen en innovatieve organiseermethoden toepassen,
zoals ecosystems, networks of networks, data-analytics en business models. Je
hebt bewezen ervaring en affiniteit met data analyses. Daarnaast heb je
aantoonbare kennis van actuele (economische) ontwikkelingen en zijn grote
maatschappelijke vraagstukken je niet vreemd, zoals sustainable business, de
circulaire economie, feeding megacities, safety & security en creating a healthy
society.
Deze ervaring kun je opgedaan hebben in je studie of werk,
vrijwilligerswerk in NGO’s en projecten daarbuiten.
De kandidaat is een fijne teamplayer, kan goed interdisciplinair denken, schakelen,
heeft een sterk analytisch vermogen en deinst er niet voor terug om complexe
vraagstukken op een frisse manier te benaderen. Je bent in staat om je snel in
een onderwerp te verdiepen, inzichten vanuit verschillende kennisvelden te
combineren en het overzichtelijk te presenteren in de vorm van een goed
geformuleerd verslag en/of een grafische PowerPoint presentatie. Wij verwachten
dat onze medewerkers vraagstukken in een groter conceptueel perspectief kunnen
plaatsen. Hij of zij heeft een hoog commitment, kan zowel zelfstandig als in
teamverband werken en is stressbestendig.
MeetingMoreMinds werkt intensief samen met haar opdrachtgevers en zoekt
derhalve representatieve jonge mensen die zich goed kunnen uitdrukken in
Nederlands en Engels. Omdat veel van onze opdrachten en rapportages in het
Nederlands zijn is perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift een vereiste. De voorkeur gaat naar mensen die in Amsterdam
woonachtig zijn, omdat er geen reiskostenvergoeding wordt geboden.

MeetingMoreMinds biedt jou
• Een dynamische en moderne werkplek
• De kans om in korte tijd verschillende bedrijven te leren kennen en veel
verschillende facetten van bedrijfsvoering te ervaren
• De mogelijkheid te werken aan de nieuwste organisatieprincipes in diverse
innovatieve projecten
• Persoonlijke begeleiding en ontwikkeling
• Ruimte voor eigen ideeën en inbreng om zo je opgedane kennis om te zetten
tot praktijk ideeën en concepten
• Een salaris dat past bij een academische achtergrond.

Bedrijfsprofiel MeetingMoreMinds
MeetingMoreMinds is pionier in het organiseren van productieve kennisnetwerken
tussen en binnen bedrijven. Het snel genereren en toepassen van kennis en
inzichten wordt steeds belangrijker. De beperkingen van de eigen bedrijfsgrenzen
kunnen omzeild worden door gebruik te maken van nieuwe netwerkconcepten.
Ondernemingen zijn vaak zelf niet in staat om een intercompany netwerk op te
zetten en te voeden. MeetingMoreMinds is de onafhankelijke netwerk-organizer die
dit voor bedrijven doet en hen blijft voeden met de nieuwste inzichten op het gebied
van strategie, innovatie en netwerken. Door het initiëren en organiseren van
verschillende soorten activiteiten, stimuleert MeetingMoreMinds samenwerking
binnen en tussen organisaties. MeetingMoreMinds werkt zowel voor de private als
de publieke sector en past haar innovatieve netwerkconcepten toe op
uiteenlopende bedrijven en organisaties. We zijn betrokken bij grootschalige
transformatieprojecten
naar
netwerkorganisaties
binnen
verschillende
organisaties, van het bankwezen tot de politie en van steden tot duurzaamheid in
bedrijfsprocessen.
Wij zijn vernieuwers, continu bezig met nieuwe thema’s en mogelijkheden.
Hiervoor doen wij als team onderzoek. MeetingMoreMinds is een levend
laboratorium voor netwerkvormen. We werken met een team van jonge, gedreven
professionals die inhoud geven aan de activiteiten binnen de projecten. We zijn
ambitieus en visie gedreven en onderscheiden ons door een kwalitatief
hoogwaardige praktische en mensgerichte aanpak.
Interesse?
Stuur dan je CV en een korte motivatie naar:
annemieke.roobeek@meetingmoreminds.com met als onderwerp
“sollicitatie junior consultant”.

