Traineeship Business Development Consultant
Jij?

Wij:



Net afgestudeerd of een eerste korte
werkervaring



Groeiende consultancy onderneming in
een uitdagende context



Passie voor marktontwikkeling en
klantgerichte instelling



Marktontwikkeling vanuit een
holistische visie



Ondernemend, leergierig, open-minded
en kritisch



Actief in de BeNeLux en voor een aantal
klanten ook daarbuiten



Gedreven om je droom waar te maken en
te investeren in je persoonlijke groei





Diploma hoger onderwijs met voorkeur
economische of communicatie
achtergrond

Regionale zelfsturende teams die elke
vanuit hun eigen maturiteitsniveau
groeien binnen de ‘One Velocitas’
gedachte

Marktontwikkeling vanuit een holistische visie?
Bedrijven worden geconfronteerd met snel veranderende omstandigheden waarin ‘waardecreatie’ afhankelijk
is van zeer uiteenlopende interne en externe uitdagingen (disruptie, digitalisering, …).
 Wij geloven dat het begrip van die veranderende context en het aanpassingsvermogen eraan een
holistische kijk vergt: door het grotere geheel te zien en de systemische verbanden te erkennen, zijn
wij in staat in te zoomen op de concrete groei- en ontwikkelingsdoelstelling van een onderneming.
 Als business development consultants helpen wij bedrijven hun markt ontwikkelen: we ondersteunen
hen in het definiëren en verfijnen van hun markt (haalbaarheidsstudies, bepalen go-to-market strategie,
positionering, marktbepaling, ed.).
 Samen met de klant, bakenen we de initiële business case af, met begrip en respect voor de identiteit,
missie en waarden van het bedrijf. Vervolgens duiken we er mee hands-on in: we brengen de markt in
kaart, analyseren wat we geleerd hebben en geven advies aan de hand van diverse
marktontwikkelingsscenario’s. Onze missie is echter pas volbracht wanneer we ook in de
implementatiefase van het advies de klant volledig op weg hebben kunnen zetten, zodat die zelf verder
zijn markt kan ontwikkelen.

Als young potential starten bij Velocitas?
Onze holistische benadering geldt ook op vlak van mensen: medewerkers worden ondersteund in hun
persoonlijke groei en ontwikkeling vanuit een sterke individuele betrokkenheid.
 Je tekent voor een intensief traineeship in consultancy en marktontwikkeling. Gedurende dit traject leer
je communiceren met klanten, marktsituaties in kaart brengen, analyses maken van de bevindingen en
die op een interactieve manier presenteren aan klanten.
 Je leert assertief en kritisch te zijn, je ontwikkelt je doorzettingsvermogen en ondernemende geest
(eigen opportuniteiten creëren en initiatieven nemen), alsook ontdek je hoe situaties en je eigen
aandeel erin te evalueren vanuit een ‘helicopter view’.
 De ontwikkeling van deze skills gecombineerd met onze communicatiestrategie zal je helpen om
diepgaande inzichten te genereren in mensen, bedrijven en markten.

Na je traineeship, is het aan jou om je droom te realiseren en je eigen weg te banen binnen Velocitas!
Word jij onze nieuwste trainee? Zend je CV & motivatiebrief naar magali.silber@velocitas.be

