VACATURE

EXECUTIVE “OUT OF THE BOX” RESEARCHER

November 2021

Pro el execu ve researcher
Waar kun je als researcher werken aan de meest diverse portefeuille van
opdrachtgevers van execu ve Nederland?
•

Van de direc e en RvC van poptempel Paradiso tot de voorzi er RvC en directeur
betaald voetbal van de KNVB
Van private equity organisa es tot toonaangevende SaaS bedrijven
Van ngo’s als Amnesty Interna onal en VluchtelingenWerk Nederland tot purpose
gedreven scale ups
Van de grootste food & agribank tot de meest agile nanciële instelling van ons land

•
•
•

Onze researchers krijgen het op dagelijkse basis voorgeschoteld. Al jd op senior
management, direc e of Raad van Commissarissen niveau.
Vanwege de snelle groei van ons team zijn wij op zoek naar twee execu ve researchers
die voldoen aan het volgende pro el:

Pro el researcher bij De Vroedt & Thierry
In deze rol werk je nauw samen met de partners en consultants van ons bureau. Je helpt
hen bij het maken van een longlist van kandidaten bij een bepaalde search, nadat je een
goede brie ng hebt gehad.
Bij een search opdracht benaderen we op een discrete manier poten eel geschikte
kandidaten die vaak nog naar tevredenheid in een vaste baan elders aan het werk zijn.
Vaak eerst schri elijk en daarna ook telefonisch. In het contact ben je in staat met de
nodige tact kandidaten te interesseren voor beschikbare vacatures, dan wel leads te
krijgen naar nieuwe kandidaten. Omdat kandidaten niet al jd overdag te benaderen zijn,
ben je incidenteel ook bereid ’s avonds te bellen.
Eventuele kennismakings- of selec egesprekken met kandidaten voer je al jd samen
met een consultant/partner, waarbij jullie gezamenlijk een mening vormen over de
geschiktheid en inzetbaarheid van een kandidaat.
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Samenwerking vind je belangrijk. Ook werk je graag in een rela ef kleine organisa e,
waar jouw individuele bijdrage bijzonder wordt gewaardeerd, maar waar ook een sterk
gevoel van collec eve verantwoordelijkheid bestaat en collega’s elkaar ondersteunen
waar nodig. Je hebt een no-nonsense instelling en bent ac egericht.
Wij vinden het belangrijk dat je je verder kunt ontwikkelen. Dat je wilt leren van je eigen
ervaringen, maar ook van je collega’s en dus openstaat voor veranderingen en een
nieuwe aanpak. Je beschikt daarnaast over een inke dosis humor en een gezond
rela veringsvermogen.
Gezien de groo e van ons team, ben je bereid allerlei taken (proac ef) op te pakken. Van
het ontvangen van gasten en een kop ko eze en voor hen, het verwerken van cv’s in de
database en het uitwerken van een pro el tot het par ciperen in projecten om ons
kantoor verder te brengen.
Daarnaast herken je jezelf in de volgende beschrijvingen:
• Het opbouwen en uitbouwen van rela es is een tweede natuur voor je;
• Je bent analy sch sterk en hebt bij voorkeur al enige ervaring als researcher;
• Je doorziet situa es snel en hebt een goed ontwikkelde intuï e voor minder
zichtbare dynamieken;
• Je bent gesprekspartner op diverse niveaus;
• Je kunt goed luisteren, samenva en, kunt doorvragen en je weet je conclusies,
a ankelijk van de situa e, overtuigend te brengen. Je kunt overtuigen op basis van
inhoud en kennis;
• Je hebt oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt in hun keuzes voor werk;
• Je helpt mensen graag met het ontwikkelen van hun carrière en opdrachtgevers met
het verder ontwikkelen van hun organisa e;
• Schrijven gaat je makkelijk af;
• Je bent kwaliteitsgericht;
• Je bent vindingrijk, crea ef en hebt incasserings- en doorze ngsvermogen.

Aanbod

Over De Vroedt & Thierry

Wij houden er van je een hoge mate van vrijheid te geven in de manier waarop je je
doelen bereikt. Je werkt in een hecht team in ons kantoor aan de Zuidas of, van jd tot
jd, op afstand als dat prak scher is. Dit is een zelfstandige en verantwoordelijke rol in
een interessante en plezierige werkomgeving waar je veel kunt leren en waar je werkt
voor een zeer diverse klantengroep. Je ontvangt een marktconform salaris, a ankelijk
van kennis en ervaring, met een interessante bonuscomponent.

BELANGSTELLING | REAGEREN
Wil je meer informa e over deze interessante posi e neem dan contact op met
Irene Verbaan of Liesbeth Houtman, bereikbaar via 020 - 6627 627 of via
e-mailadres: info@devroedtenthierry.nl
Wil je reageren op deze vacature, stuur dan een actueel CV met mo va e naar
info@devroedtenthierry.nl
Reageren kan tot en met 23 december 2021.

De Vroedt & Thierry is een van de oudste execu ve search & leadership consultancy
bureaus van Nederland en wordt beschouwd als een Nederlandse “thought leader” op
het gebied van leiderschap, (top)talent en diversiteit. Ondanks het feit dat wij al 45 jaar
ac ef zijn als bureau, staan wij voor de constante vernieuwing van ons vak en proberen
we onze klanten van dienst te zijn door de laatste ontwikkelingen in het vak in onze
dienstverlening op te nemen. Wij publiceren over de laatste trends op het gebied van
leiderschap in een steeds verder digitaliserende wereld en beschikken over speci eke
sectorale kennis om onze klanten (in Nederland en daarbuiten) nog sneller en beter van
dienst te kunnen zijn. We combineren dit met onze brede blik, waardoor wij in staat zijn
om een variëteit aan gekwali ceerde en diverse kandidaten te presenteren aan onze
opdrachtgevers.
Wij worden vooral benaderd voor de invulling van zwaardere management- en
direc efunc es en toezichthoudende rollen (raden van commissarissen en raden van
toezicht). Onze klanten zijn beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, private equity
funds, tech & scale-ups, media, culturele en publieke-private instellingen en ngo’s. Wat
deze organisa es gemeen hebben, is dat zij door middel van het aan te trekken toptalent
hun management toekomstbestendig willen houden en hun business case en besturing
willen innoveren en verbeteren.

fi

ti

fh

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

De Boelelaan 32 | 1083 HJ Amsterdam
+31 (0) 20 - 6627 627 | info@devroedtenthierry.nl
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