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BeljonWesterterp 

consultant werving & selectie 
 

Waar alles individueel lijkt…, verbinden wij! 
 

Standplaats: Eindhoven     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BELJONWESTERTERP 

BeljonWesterterp (www.beljonwesterterp.nl) is in 1990 opgericht en inmiddels een van de grootste 

landelijke hr-bureaus. Wij helpen op betrokken wijze en met vakkundig advies mensen en organisaties 

hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Vanuit onze kantoren in Eindhoven, Enschede, 

Heerenveen, Groningen, Utrecht en Zwolle adviseren de 50 medewerkers profit - en non-

profitorganisaties op het niveau van directie en bestuur, management en staf én commissarissen en 

toezichthouders. Customer intimacy, kwaliteit, gelijkwaardigheid en het benutten van talent zijn 

daarbij de uitgangspunten. 

 

BeljonWesterterp biedt de professionaliteit van een landelijk opererend bureau en de betrokkenheid 

en verbinding van een lokaal bureau door de regionale focus. Wij dragen bij aan het versterken van de 

regio en stimuleren een warm netwerk van ondernemers, bestuurders en toezichthouders uit de 

private en publieke sector. Inmiddels is BeljonWesterterp voor vele organisatie dé partner voor 

strategische hr-vraagstukken. 

 

DIENSTVERLENING BELJONWESTERTERP 

 Werving en selectie op het niveau van professionals, management, directie, bestuur en 

toezichthouders  

 International search: werving en selectie door middel van ons lidmaatschap van CFR Global 

Executive Search network 

 C-level search: headhunten op het c-level, vacatures boven € 175.000 waar vertrouwelijkheid 

belangrijk is en het afbreukrisico groot is. Daarnaast search van commissarissen die c-level 

functie benoemen.  

 Development: organisatie, team- en individuele ontwikkeling op medior, senior en c-level 

niveau. Met expertise op thema’s als onder andere duurzame inzetbaarheid, diversiteit, 

leiderschap en governance.  

 Interim-management: bij overbrugging, crisis of transitie. 

 

Recent hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met een tweetal succesvolle programma’s: board 

ready en boardroom dynamics. 

http://www.beljonwesterterp.nl/


   

 

 

ORGANISATIE 

BeljonWesterterp heeft een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Intern wordt intensief en op 

ongedwongen wijze met elkaar samengewerkt. BeljonWesterterp biedt een omgeving waarin teams 

geïnspireerd worden om waarde op kwalitatief hoog niveau toe te voegen en waar ruimte is voor 

persoonlijke groei en ontwikkeling. Een informele setting waar in een open sfeer professionals gedreven 

zijn mensen en organisaties in hun kracht te zetten. En medewerkers van onze opdrachtgevers nieuwe 

werk- en loopbaan gerelateerde inzichten mee te geven door hen te doorgronden, te spiegelen, te 

begeleiden en te coachen op persoonlijkheid, competenties, ambities, potentie en motivatie. 

 

In onze organisatie doet de menselijk maat er toe. De cultuur is informeel waarin humor ook een rol 

speelt. Er is veel vrijheid en het klantenportfolio is zeer divers. Met opdrachtgevers wordt een 

persoonlijke band opgebouwd en het uitgebrachte advies heeft impact. Ook al laat je een verrassende 

mening horen. Geen one-size-fits-all. Er wordt intensief samengewerkt , intern als zo wel extern, het 4-

ogen principe is belangrijk en customer intimacy de leidende strategische keuze. Wij zijn een serieus 

high-end bureau met kwalitatief hoogstaande dienstverlening 

 

KANTOOR EINDHOVEN 

Voor ons kantoor in Eindhoven zijn wij op zoek naar een samenwerkingsgerichte en energieke collega 

die samen met het team helpt onze mooie lokale marktpositie in de Zuid-Nederland verder te 

versterken. Kantoor Eindhoven is de jongste telg aan onze boom en is sinds 2016 actief. Dat heeft impact 

op de wijze waarop wij onze markt benaderen. Onze fase in de levenscyclus is anders dan van onze 

andere kantoren die allen al ruim 30 jaar bestaan.  

 
2. FUNCTIE 

De consultant treedt, na een gedegen inwerktraject, binnen het kantoor op als businesspartner voor 

opdrachtgevers. Is verantwoordelijk voor het opbouwen van een effectief netwerk en het uitvoeren 

van projecten. Realiseert eigen omzetdoelstelling. In de dagelijkse activiteiten worden de consultants 

professioneel ontzorgd door projectsecretaresses en het stafbureau (facturering, communicatie, 

media, hrm en een telecedente). Alles is er op ingericht dat de consultant maximale aandacht aan 

acquisitie, relatiebeheer, netwerken en uitvoeren van opdrachten kunnen schenken. Een consultant is 

geen solist. Je werkt samen in teams. En voor de persoonlijke ontwikkeling en onderlinge 

verbondenheid zijn overleggen, intervisies, landelijke masterclasses en medewerkersdagen 

georganiseerd. 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Business 
o acquireert opdrachten bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers 
o realiseert eigen omzet doelstelling 

 Organisatie 
o Voert projecten uit in samenwerking met en onder verantwoording van senior 

consultant of regiodirecteur, incidenteel als projectcoördinator 

 Opdrachtuitvoering 
o Ondersteunt bij opdrachtformulering en offerte 
o Zorgt voor de juistheid van de informatie en de planning van de opdracht 
o Zorgt voor een adequate dossiervorming 
o Adviseert op tactisch niveau 
o Evalueert opdrachten 



   

 

 Acquisitie en marketing 
o Bereidt presentaties voor 
o Participeert bij acquisitiegesprekken 
o Heeft oog voor cross- en deepselling 

 Ontwikkeling van producten 
o Draagt bij aan vaktechnische ontwikkeling 

 Persoonlijke effectiviteit 
o Adviesvaardig 
o In staat om tussen meerdere opdrachten te schakelen 
o Adviseert op zelfverzekerde en overtuigende manier 
o Vervult een professionele voorbeeldfunctie 
o Levert werk binnen de gestelde termijnen op 

 Business ontwikkeling 
o Neemt initiatieven in het opbouwen van een netwerk en bouwt deze verder uit 
o Signaleert mogelijkheden voor vervolgopdrachten 
o Weet alle werkvelden van BeljonWesterterp te positioneren bij de opdrachtgever 

 
4. PROFIEL 

 Hbo/wo werk- en denkniveau, 

 Minimaal 3 jaar commerciële werkervaring bij voorkeur in een adviserende rol, 

 Sterke affiniteit met vraagstukken waarbij mens en organisatie centraal staan, 

 Regionale betrokkenheid en woonachtig in de nabije omgeving van Eindhoven, 

 Humor en oprechte interesse in mensen, 

 Gedreven, authentiek en lokaal betrokken. 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 Resultaatgerichtheid 

 Plannen en organiseren 

 Samenwerken 

 Initiatief 

 Klantgerichtheid 

 Eigenaarschap 

 
6.  WAT BIEDEN WIJ? 
Een fijne werkplek, met veel ruimte voor eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid binnen het 
team. Ruimte om naar eigen inzicht te handelen en waarbij deadlines dagelijks een rol spelen, maar 
waar oog voor de mens in ons werk en voor elkaar zeer belangrijk is.  
 
BeljonWesterterp omarmt diversiteit in de breedste zin. Iedereen die zich herkent in bovengenoemd 
profiel wordt uitgenodigd te reageren. 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen of een vrijblijvende kennismaking kun je contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering 
06 – 22211310 

 


