VACATURE
DIGITAL TRANSFORMATION CONSULTANT

Functie
Wij zoeken een inspirerende Digital Transformation Consultant! Je werkt bij Aranea op het
snijvlak van mens, proces en IT en wordt ingezet als adviseur of project-/programma/portfoliomanager. Ben jij die adviseur die vrijheid en verantwoordelijkheid zoekt in een diverse
rol waarbij je vaak op locatie bij de klant werkt en soms vanuit kantoor in Den Bosch? Je gaat aan
de slag met inspirerende verander- en innovatieprojecten bij o.a. gemeenten, zorginstellingen of
innovatieve ondernemingen. Je helpt organisaties de uitdagingen van de digitalisering omarmen,
smeedt transformatieplannen en weet deze uit te bouwen.
10 x Aranea vraagt:
1. Je hebt ervaring in een advies- of managementrol rondom informatie, processen, IT en agile
2. Je hebt kennis van thema’s als agile, scrum, lean en design thinking
3. Je kunt processen herontwerpen en hebt visie op de adoptie van informatietechnologie
4. Je hebt bijvoorbeeld een HBO of WO-opleiding rondom informatiemanagement,
procesmanagement, bestuurskunde, bedrijfskunde of service/experience design
5. Je hebt ongeveer 2 tot 8 jaar relevante werkervaring
6. Je bent naast adviseur en projectmanager ook een echte verbinder en katalysator
7. Je bent sociaal, analytisch, flexibel en communicatief sterk
8. Je bent een gesprekspartner voor zowel management als medewerkers
9. Je herkent je in onze waarden mensgericht, eigenzinnig, innovatief, pragmatisch en
onafhankelijk
10. Je hebt idealiter werkervaring binnen gemeenten, de zorg of innovatieve/high-tech
ondernemingen

10 x Aranea biedt:
1. Een goed arbeidsvoorwaardenpakket
2. Een dynamische werkomgeving bij een uniek management adviesbureau in Den Bosch
3. Uitdagend informatiemanagement op het snijvlak van mens, proces en IT
4. De kans voor onze klanten een gids te zijn op weg naar optimale meerwaarde
5. De kans je knowhow rondom de digitalisering en de ‘agile’ organisatie te versterken
6. Werken voor gedreven organisaties die samen met jou het verschil willen maken
7. Veel ruimte voor coaching en persoonlijke groei
8. Een informele cultuur met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing
9. Deelname aan productinnovatie en veel kennisdeling
10. Ruimte om te doceren als gastdocent aan hogescholen en universiteiten
Solliciteren?
Ben jij van meerwaarde voor ons? Mail je motivatie en CV naar Aad van den Boogaart, Managing
Partner bij Aranea of neem contact op via 073 646 1660.

