
  

Vacature 

Business Consultant Manufacturing 

Datum: Augustus 2018 

Versie: 1.0 



 

 1 

Business Consultant Manufacturing 

 

Dit ga je doen 

Als BCM toon je ondernemerschap en ben je dé partner van Greywise bij de klant. 
Je kent de klant door en door, zowel de mensen als het bedrijf, bent goed op de 
hoogte van de marktontwikkelingen, bouwt relaties en weet vertrouwen te creëren. 
Het is je taak om ofwel in de rol van consultant kwalitatief goed en gedegen advies 
uit te brengen en dit ook te kunnen overbrengen op de klant, ofwel in de rol van 
projectmanager het project goed te leiden, met alle kennis die je hebt. Daarnaast is 
een combinatie natuurlijk mogelijk! Dan sta je met 1 been in de rol van consultant en 
met het andere in de rol van projectmanager. Flinke, maar gave uitdaging! 

Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding, bij voorkeur in de 
richting van (technische) bedrijfskunde, logistiek of economie; 

 Je hebt graag de touwtjes in handen; 
 Je wil graag kennis vergaren van de markt, de ontwikkelingen volgen en bent 

leergierig en ambitieus;  

 Je bent niet bang om jezelf te laten horen, op de goede manier natuurlijk; 
 Jij bent dé expert en weet klanten te overtuigen; 
 Je vindt het leuk om jezelf uit te dagen en je soms in het spreekwoordelijke 

diepe te gooien;  

 Je hebt ervaring met projectmatig implementeren/optimaliseren; 
 Je geeft graag advies en wil de klant naar een hoger niveau brengen; 
 Je werkt graag zelfstandig, maar je bent wel een teamplayer; 
 Je bent analytisch en je beschikt over conceptueel denkvermogen. Daarbij ben 

je communicatief vaardig en in staat mensen in beweging te brengen. 

Wij bieden 

 Een jonge, groeiende en informele werkomgeving waar klanttevredenheid 
hoog in het vaandel staat; 
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 Uitdagende projecten bij nationale en internationale bedrijven; 
 Meerdere projecten tegelijkertijd; 
 Een fulltime dienstverband; 
 25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt; 
 Goede arbeidsvoorwaarden inclusief leaseauto; 
 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het nemen van initiatief; 
 Doorgroeimogelijkheden richting senioriteit en/of projectmanager; afhankelijk 

van je ambities en interesses.  

Interesse 

Vragen? Iemand persoonlijk spreken, of een bericht sturen? 

Dat kan natuurlijk ook! 

Neem dan even contact op met Niek via Niek Arts of 06-82054588. 


