Senior Consultant Market Intelligence
Sterk analytische projectleider met een goede business sense
over Annalise Market Intelligence
Annalise is een gespecialiseerde strategie consultancy boutique met een focus op market
intelligence. Al ruim 35 jaar voorzien wij onze klanten van de juiste inzichten en duiding van hun
externe omgeving door middel van onze market intelligence. Dit stelt ze in staat om
onderbouwd beslissingen te nemen op het gebied van strategie, business development,
marketing en sales.
Vanwege een sterk toenemende opdrachtenportefeuille en de kansen die er zijn in de huidige
markt, zijn wij op zoek naar een Senior Consultant Market Intelligence (5 - 10 jaar) .
Jouw rol als senior-consultant
Tot de kerntaken van deze positie behoren: het uitvoeren en leiden van complexe projecten
waarbij senioriteit verwacht en noodzakelijk is, het coachen en aansturen van Consultants, en
het ondersteunen van de Practice Directors op het gebied van Business Development.
Jouw profiel
• Je beschikt over een relevante afgeronde academische opleiding
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring (meer werkervaring is een pré), bij
voorkeur binnen de consultancy
• Je hebt werkervaring op het gebied van Market Intelligence, marktonderzoek, en/of
strategie consulting
• Je bent analytisch (zeer) sterk
• Je hebt ervaring met projectmanagement.
• Daarnaast heb je een sterk klantgerichte focus en een professionele instelling.
Wat biedt Annalise Market Intelligence
Een mooie uitdaging voor iemand die binnen een klein, hooggekwalificeerd en gemotiveerd
team voor het Nederlandse en internationale bedrijfsleven wil opereren en graag zijn/haar
stempel wil drukken op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Geboden wordt een
marktconform salaris met een aantrekkelijke bonusregeling.
Wij bieden je een dynamische omgeving waarin je echt impact kunt hebben op de business van
je klant en waar je als ervaren professional de ruimte krijgt om je kennis en ondernemerschap
optimaal in te zetten. Door de diversiteit in klanten en type projecten doe je veel en snel
ervaring op, zowel in de breedte als in de diepte.
Ben je al verder in je carrière dan bieden we de mogelijkheid om je als inhoudelijke expert óf op
het vlak van business development verder door te ontwikkelen tot autoriteit op het gebied van
market intelligence. Elke collega heeft een eigen ontwikkelplan waarin duidelijke afspraken van
beide kanten staan vastgelegd. Op die manier werken we gezamenlijk toe naar deze
ontwikkelingsdoelen.
Ons kantoor is gevestigd in Creative Valley, pal naast Utrecht CS.
Spreekt deze boodschap en omgeving je aan, aarzel dan niet en neem contact met ons op!
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