
Vacature Consultant (fulltime) 
 

Wij maken graag kennis met een bevlogen, enthousiaste consultant die op zoek is naar 
een volgende uitdaging in zijn carrière. Als consultant ben jij het gezicht bij de klant en 
verantwoordelijk voor proces, inhoud en relatie. Wij helpen organisaties om relevant te 
zijn voor hun doelgroepen, zich te onderscheiden van hun concurrenten en hun 
maatschappelijke impact te vergroten. Wil jij daadwerkelijk impact realiseren bij de 
klant? Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? Ben jij assertief, analytisch en 
toon je lef? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij?  

The Alignment House is specialist in positionering en alignment. Ons House in Oudewater is 
een plek van verbinding, broedplaats voor creativiteit, werkplaats voor concrete acties en 
ontmoetingsplek voor grensverleggend denken. De sfeer op ons kantoor is dynamisch en 
laagdrempelig. Collega’s staan altijd open voor feedback en advies. 
  
Bekijk het filmpje van de opening van ons nieuwe pand in 2017 op onze website.  
  
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. Wij leiden onze klanten door een gestructureerd proces naar 
een stevige positionering. Een positionering die sturend werkt voor de interne organisatie, 
externe organisatie en communicatie.  
  
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.  

Wat ga jij doen?  

Als consultant ben jij verantwoordelijk voor je eigen projecten. Jij zorgt ervoor dat de klant 
door een gestructureerd proces wordt geleid en jij bent verantwoordelijk voor de vorm, 
relatie, inhoud en proces. Wij werken altijd samen in tandems en dit betekent jij samen 
met een ervaren collega bepaalt wat de juiste aanpak is voor de klant.  

Wie ben jij?  

•      Je hebt tot 5 jaar werkervaring opgedaan als consultant in verschillende branches 
gericht op marketing, management en/of strategie 



•      Je hebt affiniteit met merk-denken en positioneren 

•      Je bent analytisch sterk, flexibel en overtuigend 

•      Je werkt gestructureerd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

•      Je bent assertief, gepassioneerd en toont lef 

•      Je wil impact realiseren bij de klant 

•      Je zoekt een omgeving waarin je uitgedaagd wordt 

•      Je bent 40 uur per week beschikbaar 

 

Wat bieden wij jou? 

•      Een uitdagende en dynamische werkomgeving met gepassioneerde collega’s 

•      De mogelijkheid om daadwerkelijk (maatschappelijke) impact te realiseren bij de 
klant 

•      Begeleiding en coaching van ervaren collega’s op het gebied van positionering en 
merk-denken 

•      Marktconform salaris 

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Barend van de Kraats, tel. 0348 
– 712601. Stuur je motivatie en cv naar werken@alignmenthouse.nl 

 


