
  

 

 Gezocht: Werkstudenten (8-16 uur per week) 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, zelfstandige studenten die ons kunnen helpen met 

markt- en beleidsonderzoek, analyses, businesscases en het maken en geven van 

presentaties. Samen met onze consultants werk en draai je mee in vaste projecten. Wij 

helpen organisaties om relevant te zijn voor hun doelgroep, zich te onderscheiden van 

hun concurrenten, hun maatschappelijke impact te vergroten. Heb jij altijd al willen 

weten hoe het leven van een consultant eruitziet? Ben jij leergierig, een snelle denker 

en oplossingsgericht?  En ben je op zoek naar een bijbaan voor 8 à 16 uur per week? Dan 

zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij?  

Wij zijn een klein, informeel consultancykantoor. Ons pand bevindt zich in het prachtige 

stadje Oudewater, op een half uur van Utrecht. Onze consultants zijn jong en ambitieus, 

met een grote diversiteit in studieachtergrond. De sfeer op ons kantoor is laagdrempelig en 

dynamisch. Collega’s staan er altijd voor open om jou op weg te helpen en om feedback te 

geven en ontvangen.  

 

Bekijk hier het filmpje van de opening van ons nieuwe pand afgelopen zomer.  

 

Wat doen wij?  

 

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en hun 

merkbelofte waar te maken in alles wat de organisatie, alleen of in 

samenwerkingsverband, doet. Dit doen we o.a. op basis van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. 

 

We zijn actief in verschillende branches en hebben heel diverse opdrachtgevers: van 

gemeenten tot KIA; van bibliotheken tot het Luxor Theater en van zorginstellingen tot 

advocatenkantoren.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIZEirsoRrA


 

Wat ga jij doen?  

Je gaat samenwerken met de consultants waarin je naast losse opdrachten ook in vaste 

projecten zal meedraaien. Het is jouw taak om de consultant te ondersteunen en helpen 

middels het verrichten van onderzoek, voorbereiden van presentaties en uitvoeren van 

analyses. Hierin verwachten we dat je proactief meedoet en meedenkt in de beste 

oplossingen voor de klant. Daarnaast leer je om theoretische kennis toepasbaar te maken 

voor de klant. 

Wie ben jij?  

• Je bent tweede-, derde- of vierdejaars HBO/WO-student of net afgestudeerd 

• Je bent analytisch sterk, leergierig en oplossingsgericht  

• Je werkt gestructureerd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

• Je kunt zelfstandig werken en bent proactief  

• Je bent nieuwsgierig naar de wereld van consultancy 

• Je zoekt een uitdagende bijbaan  

• Je bent 8 tot 16 uur per week beschikbaar 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende en dynamische werkomgeving met gepassioneerde collega’s 

• Mogelijkheid om door te groeien via ons young professional programma 

• Goede begeleiding: consultant als mentor en coaching on the job 

• Kennismaking met positionering, merk-denken, business cases 

• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken 

• Een goed uurloon 

• Reiskostenvergoeding 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en cv naar werken@alignmenthouse.nl  

 


