Hieroo zoekt: Jonge Consultant via Emma at Work

Een tweejarig consultancy traineeship, in jouw eigen stad Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede,
Groningen of Zwolle.

Interesse in deze functie?

Solliciteer dan eerst via de portal of stuur je CV naar ruben@emma-at-work.nl. Een consultant van Emma at
Work neemt dan contact met je op. Mochten wij een match zien, zullen wij je vragen om een motivatiebrief OF
videopitch voor te bereiden. Tot uiterlijk 20 juni (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 27 juni (Zwolle, Groningen,
Enschede) kunnen wij kandidaten voorstellen.
De traineeship start in September 2021.
Wat bieden wij?

De basis van ons traineeship is lokaal voor lokaal. Consultancy-opdrachten doen bij lokale organisaties, bouwen aan
een divers netwerk en lokaal impact creëren, dat is waar Hieroo voor staat!
1. Consultancy opdrachten

Wij doen uitdagende consultancy opdrachten bij organisaties in de eigen stad en regio waarbij je
verschillende bedrijfsculturen en sectoren leert kennen. Je leert waar jouw krachten liggen, hoe
professioneel te handelen in verschillende rollen en krijgt de mogelijkheid om binnen projecten en
organisaties het verschil te maken met jouw steeds verder ontwikkelde vaardigheden.
2. Opleidingsprogramma van Sioo

Wij vinden jouw ontwikkeling belangrijk. We hebben daarom – in samenwerking met Sioo – een excellent
opleidingsprogramma ontwikkeld om jou maximaal te ondersteunen in je opdrachten en in jouw
professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit programma volg je parallel aan de consultancy-opdrachten.
De opleiding is opgedeeld in 8 bootcamps van 2,5 dag gericht op één onderwerp. Voorbeelden van
onderwerpen die op de agenda staan zijn: bedrijfskunde, gespreks- en adviesvaardigheden, organisatieverandering,
‘datafication’ en succesvol samenwerken.

Tijdens de bootcamps ga je samen aan de slag middels een combinatie

van wetenschappelijke theorie, ervaringsgericht leren en reflectie op je eigen handelen.
3. Talent Circle

Iedere locatie van Hieroo heeft een Talent Circle: een breed uiteenlopend netwerk van starters in de
regio, met als doel het delen van kennis en diverse perspectieven, elkaar ontmoeten en het blikveld op
organisaties en de omgeving waarin we werken te vergroten.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het organiseren van MeetUps gericht op relevante lokale thema’s waar jij en
andere starters mee te maken hebben. Denk hierbij aan thema’s als ondernemerschap, kansenongelijkheid in het
onderwijs, de impact van corona op steden en de huizenmarkt.
4. Impact maken in je eigen stad

Iedere Jonge Consultant van Hieroo besteedt 20 dagen van het traineeship aan sociaal ondernemen
en innoveren in het C²-Lab. Hierbij is het doel dat Jonge Consultants ondersteuning bieden aan lokale
initiatieven om zo een win-win-win te creëren voor de regio, het initiatief, en Hieroo zelf.

5. Hieroo als thuisbasis

Gedurende het hele traineeship sta je veel met Hieroo in contact. Er is er veel aandacht voor elkaar
en ruimte voor gezelligheid, bijvoorbeeld tijdens de Jonge Consultants-vergaderingen, de MeetUps, en
voor de liefhebbers een maandelijkse vrijdagmiddagborrel. We werken aan de marketing, communicatie
en werving. Ook heb je maandelijks een mentorgesprek met de Lead om te bespreken hoe het met je gaat en wat
je persoonlijke ontwikkelpunten en ambities zijn. Aan het einde van het traineeship helpen we je in het maken van
je volgende carrière stap in het Hieroo Next programma. In je laatste tien weken besteed je veel tijd aan het
vormgeven van jouw volgende stap. Dit proces wordt door Hieroo en Sioo begeleid.

Interesse in werken bij Hieroo?
Herken jij jezelf in onze kernwaarden: betrokken, oprecht, doen, vernieuwend en vrij? Dan ben jij misschien wel onze
nieuwe Hieroo collega! Op 1 september start er een nieuwe groep Jonge Consultant bij al onze locaties. Solliciteren
kan via onze website: hieroo.nl/solliciteren/.
Na ontvangst van het ingevulde sollicitatieformulier, jouw CV en videopitch volgt er een gespreksronde. Bij wederzijdse
klik word je uitgenodigd om het Hieroo-assessment te maken. Indien ook deze succesvol wordt doorlopen, bieden wij
jou (naast al het voorgenoemde):
-

Een tweejarig contract van 16 tot 40 uur, afgestemd op wat voor jou mogelijk is.

-

Een jaarsalaris van €30.000,- bij een fulltime dienstverband (40 uur) én een jaarlijkse bonus van
minimaal €1500,-.

-

Goede overige arbeidsvoorwaarden als een eigen fiets (of andere passende reiskostenvergoeding), laptop, BYODvergoeding en 25 vakantiedagen.

Wij zoeken:


Iemand met een afgeronde HBO- of WO-opleiding. We staan voor elke studierichting open.



Iemand die op max. 30 minuten afstand van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Zwolle of
Groningen woont.



Een scherpe en analytische blik, gericht op verbeteringen en veranderingen binnen organisaties.



Een starter die niet bang is om zichzelf te laten zien, die durft te doen en vrij kan denken: jouw bijdrage is
essentieel!



Een frisse toevoeging aan ons team, die verscheidenheid brengt binnen Hieroo, nieuwe ideeën kan inbrengen
en betrokken is. Uiteindelijk kunnen we alleen samen complexe verbeteringen realiseren.



Een nieuwsgierig en leergierig persoon, die ervoor open staat om zichzelf te ontwikkelen.



Omdat wij dé lokale consultant zijn, zoeken we iemand die duidelijke affiniteit heeft met de betreffende stad
waarvoor die solliciteert

Hieroo staat voor een open cultuur waarin iedereen zich thuis voelt, met oprechte aandacht voor elkaar en onze
opdrachtgevers. Vanuit onze kernwaarden hechten we veel waarde aan inclusiviteit, diversiteit en creëren van gelijke
kansen. Daarom nodigen we kandidaten van alle achtergronden uit om te solliciteren naar deze functie.

Meer weten? Check onderstaande links
-

Lees hier over het traineeship, de eerste stappen van een jonge consultant en over de visie van onze directeur
over sociaal ondernemen.

-

Bekijk hier onze opdrachten om een beter beeld te krijgen. Je vindt hier ook filmpjes waarin Hieroo consultants
vertellen over hun ervaringen.

-

Lees hier het blog over de laatste bootcamp ‘Moeilijke gesprekken’.

-

In dit blog lees je een terugblik op de laatste MeetUp van Hieroo Rotterdam.

&

