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Birch Consultants zoekt een junior consultant  
 

Wij geloven dat mensen en organisaties krachtiger worden door kennis en ondernemerschap te 

verbinden. Birch zet zich in voor betere samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven, waardoor zij samen bijdragen aan het oplossen van economische en maatschappelijke 

vraagstukken. Dat doen we door onderzoek, adviestrajecten en kwartiermakerschap. 

Bijvoorbeeld door hogescholen en universiteiten te helpen een kenniscentrum vorm te geven samen 

met bedrijven, of door advies uit te brengen aan overheden in de regio. Het werkterrein van Birch is 

breed: van regionale clusters tot internationale R&D netwerken, van biobased economy tot robotica. 

Op verschillende terreinen behoren we tot de top drie in de adviesmarkt zoals rond arbeidsmarkt, 

vernieuwing in het beroepsonderwijs en regionale innovatie.  

Werkplek 
Je toekomstige thuisbasis is een karakteristiek pand genaamd de Breulburcht vlakbij (intercity) 

station Driebergen-Zeist. Daarnaast ben je regelmatig onderweg en zitten opdrachtgevers in het hele 

land. 

Taken 
• Je draagt bij aan het organiseren van projecten en het begeleiden van workshops en sessies; 

• Je bent in staat om kwantitatieve analyses te interpreteren, het uitvoeren van kwantitatieve 

analyses is een pre;  

• Je stelt adviezen en onderzoeksrapportages op; 

• Je voert opdrachten uit in een team; 

• Je ontwikkelt intern en extern een eigen vakinhoudelijk profiel;  

• Je vindt het leuk om je commerciële vaardigheden te ontwikkelen. Je draagt bij aan het 

verwerven van nieuwe opdrachten in het netwerk van Birch;  

• Je opereert in situaties waarin veel verschillende belangen spelen. Je beschikt over 

bestuurlijke sensitiviteit; 

 

Wat kun je van ons verwachten? 
• De dynamische omgeving van een groeiend bedrijf waarbij iedereen een bijdrage levert aan 

de identiteit en de unieke werkwijze; 

• Een team waarin jouw input wordt gewaardeerd en altijd actief wordt gezocht; 

• Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als adviseur in het hart van kennis en innovatie; 

• Passende arbeidsvoorwaarden.  

Meer informatie over Birch kun je vinden op www.birch.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over 

deze functie kun je contact opnemen met Leonie Oosterwaal per telefoon (06 44 200 105) of per e-

mail (leonie.oosterwaal@birch.nl). We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 30 april 2019 via 

dit email adres. In de eerste week van mei vinden de selectiegesprekken plaats. Een assessment kan 

onderdeel zijn van de selectieprocedure. Wij kijken uit naar je reactie! 
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