Vacature
Junior Associate - Strategy Consulting
Ben jij de collega die houdt van het helpen strategisch groeien en
verbeteren van bedrijven en overheden?
Wij zoeken een enthousiaste collega die ervan houdt complexe strategische problemen van bedrijven
en overheden op te lossen. Haal je energie uit diepe analyses die je combineert met markt- en
omgevingsinzichten en praktijkobservaties? Ga je graag met mensen in alle lagen van een organisatie
in interactie? Streef je naar het maken van impact en het behalen van echte resultaten? Krijg je energie
van het werken in en ontwikkelen van een dynamische organisatie?

Dan ben jij de persoon die we nodig hebben!
Bij Moniquet & Company helpen we middelgrote en grote niet beursgenoteerde bedrijven in de bouw,
maakindustrie en distributie en non tech alsook lokale overheden met hun concrete uitdagingen inzake
strategie, kosten, fusies en overnames en verandering. Via een gestructureerde en wetenschappelijk
onderbouwde methode voeren we maatanalyses uit die toelaten de winst, groei en maatschappelijke
meerwaarde te versterken. Door onze contractuele garanties dragen wij als partner mee het financieel
risico. Moniquet & Company heeft skin in the game

Wij streven naar impact. Met skin in the game.
Geeft het lezen van volgend profiel je energie?
§ Je voert analyses uit op basis van de data van de cliënt en op basis van openbaar beschikbare
data;
§ Je voert praktijkobservaties uit op de werkvloer bij de cliënt. Je praat met medewerkers in alle
lagen van de organisatie;
§ Je voert één-op-één interviews uit met beslissingnemers en belangrijke stakeholders;
§ Je scant de omgeving van de cliënt en ontdekt trends en evoluties die voor de toekomst van
de cliënt van essentieel belang zijn;
§ Je verdiept je in de sector van de cliënt en bestudeert concurrenten, klanten en andere
stakeholders;
§ Je toetst de vergaarde data en vaststellingen aan hypothesen om eenduidige conclusies te
trekken die belangrijk zijn voor het probleem van de cliënt;
§ Samen met je collega’s denk je creatief na over mogelijke oplossingen. Deze onderbouw je met
harde data;
§ De analyses en oplossingen geef je grafisch weer in mooi opgemaakte charts. Je maakt hiervoor
gebruik van specifieke toepassingen;
§ Je formuleert aanbevelingen onder de vorm van een presentatie. Afhankelijk van de cliënt stel
je deze mee voor;
§ Je werkt voor meerdere cliënten tegelijk;
§ Je werkt actief mee aan het waarmaken van de ambities van Moniquet & Company. Dit betekent
dat je mee verantwoordelijk bent voor prospectie en helpt nieuwe cliënten te tekenen.
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Waar ben je goed in?
Je behaalde een masterdiploma;
Je hebt een rijbewijs B en bent bereid minstens 20% te reizen;
Je hebt een basiskennis van het business- en bestuurslandschap in België;
Je bent analytisch ingesteld en bent in staat dingen in een ruimere context te plaatsen;
Je hebt uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. Iedereen voelt zich comfortabel in jouw
bijzijn;

§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Je denkt strategisch. Je ziet verschillende scenario’s voor het oplossen van een probleem en
denkt aan het grotere plaatje;
Je hebt notie van of interesse in macro- en micro-economische concepten en
resultatenrekeningen van bedrijven;
Je begrijpt concepten als regressie en correlatie en kan met eenvoudige statistische modellen
aan het werk;
Je bent ruimdenkend, creatief en staat open voor outside the box-oplossingen;
Je bent sterk met Excel;
Je beschikt over de nodige commerciële flair om een uitgebreid en interessant netwerk uit te
bouwen voor jezelf en voor Moniquet & Company;
Je barst van ambitie en wilt echt impact maken;
Je haalt energie uit samenwerken met anderen en uit het leren van nieuwe dingen.
Een eerste werkervaring is een pluspunt;
Waarom Moniquet & Company?
Een jonge, dynamische, groeiende organisatie met een duidelijke missie en een ambitieniveau
om echt impact te maken;
Een
competitief
loon,
aangevuld
met
extralegale
voordelen
(groepsen
hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen na inwerkperiode) – daarnaast bieden we uitdagende
incentives die zowel organisatiebreed als op individueel niveau worden toegekend;
Een 38-uren werkweek met voldoende flexibiliteit;
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en contact met het C-level van
organisaties;
Veel netwerkmogelijkheden;
Uitvalsbasis in Hasselt en actief over heel Vlaanderen.
We investeren graag intens in jouw ontwikkeling en bieden de kans om echt te groeien: via
coaching, een groeitraject en opleidingsmogelijkheden bij diverse partnerorganisaties;
Enthousiaste collega’s die gepassioneerd zijn om echte verandering te realiseren;
Een gezonde dosis plezier, zowel tijdens als buiten de werkuren;
Je ontvangt een aantrekkelijke tekenbonus bij ondertekening van je contract.

Interesse?
Dan kan je solliciteren door een mailtje met je CV, motivatiebrief en ingevulde vragenlijst te sturen naar
info@moniquetandcompany.com.
Vervolgens organiseren we een case-interview en proef (het resultaat hiervan is uitsluitend).
Hierna volgt, na weerhouding, een persoonlijk gesprek.

