NIEUWE SENGINEER GEZOCHT

ASSETMANAGEMENT BUSINESS
CONSULTANT MET EEN
COMMERCIËLE DRIVE
Weet jij wat erbij komt kijken om verantwoordelijk te zijn
voor het implementeren van assetmanagement en het
meenemen van organisaties hierin? Zie je het
daarnaast als jouw verantwoordelijkheid om
assetmanagement in te zetten voor een betere wereld
én geloof je dat niet alleen de techniek maar ook de
mens erachter belangrijk is? Lees dan snel verder!!
Sengineering
Assetmanagement is meer dan Techniek
& Tooling alleen. Wij geloven in de kracht van de mens
achter de techniek. Onze werkwijze noemen
we sengineering. Door vertrouwen,
verantwoordelijkheid en ruimte te geven, groeien
medewerkers en stijgen bedrijfsresultaten structureel.
Wij leveren geen rapport met een strik eromheen, maar
helpen opdrachtgevers met de implementatie van
nieuwe werkwijzen op basis van de ISO 55000. Onze
propositie gaat dan ook uit van kennis, vakmanschap
en een intensieve langdurige relatie met
opdrachtgevers.
Jouw werkzaamheden als assetmanagement business
consultant
Als business consultant bij IES Asset Management
komen niet alleen je kennis van assetmanagement,
maar óók je people skills goed van pas! Je begeleidt
onze opdrachtgevers bij het inrichten of herinrichten
van hun organisatie op het gebied van
assetmanagement. Het is dus jouw
verantwoordelijkheid medewerkers mee te nemen in

assetmanagement-implementatietrajecten. Je zet
hierbij de kracht van mensen, technologie en innovatie
in en zorgt dat de transformatie gedragen én
geaccepteerd wordt door de organisatie bij
de opdrachtgever. Je pakt complexe uitdagingen
aan op basis van een diepgaand begrip van
de opdrachtgever zijn strategie, manier van werken en
externe ontwikkelingen. Je geeft advies over deze
uitdagingen om besluitvorming op strategisch en
tactisch niveau te ondersteunen en uitvoering mogelijk
te maken. Naast je implementatierol vind je het leuk om
nieuwe relaties aan te gaan en de ander aan te spreken
in een commerciële context. Je vindt netwerken leuk en
je kunt presenteren, inspireren en overtuigen. Met je
commerciële drive kun je genieten van het scoren van
opdrachten, waar anderen succes mee kunnen
behalen.
Mensen, de kracht achter de techniek
Wat we aan onze opdrachtgevers vertellen passen we
ook toe op onze eigen organisatie. Binnen IES werken
we niet meer vanuit functies maar vanuit rollen. We
hebben onze organisatie ingericht volgens holacratie.
We geven veel vrijheid en vertrouwen zodat
onze sengineers zich eigenaar kunnen voelen van hun
eigen rollen en deze autonoom kunnen invullen.
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Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid en dit
laatste staat bij ons hoog in het vaandel.
Als IES zijn we een lerende organisatie waarin alle
ruimte is om je persoonlijk te ontwikkelen. We vertellen
je hier graag meer over in een persoonlijke
kennismaking.

Wil je solliciteren, of heb je misschien nog vragen?
Herken jij jezelf als associate en word je enthousiast
van deze functie? Mail dan je motivatie en cv naar
Frank van Vugt: frank.van.vugt@iesbv.nl. Of bel Frank
op het telefoonnummer 06- 215 67 271. Ook voor
vragen, meer info of een afspraak.

Vereisten
makkelijk nieuwe kennis. Daarnaast weet je weerstand
bij mensen om te zetten in beweging en heb je
overtuigingskracht. Je houdt in trajecten rekening met
de mensen in de organisatie en verliest daarbij het
beoogde resultaat niet uit het oog. Je bent een
netwerker en vindt het een uitdaging om nieuwe
contacten op te doen. Het is jouw drive om de
dienstverlening bij opdrachtgevers uit te breiden en/of
om nieuwe opdrachtgevers te zoeken.

Meer weten over IES? Klik hier en bekijk onze video

Daarnaast verwachten we het volgende:
• Je hebt een technische HBO+ of WO-opleiding
genoten aangevuld met trainingen en/of
opleidingen op het gebied van
organisatieontwikkeling
• Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden
bij bestuurlijke, organisatorische of
veranderkundige vraagstukken op het gebied
van assetmanagement (minimaal 5 jaar)
• Je bent aantoonbaar in staat om mensen te
coachen en te begeleiden vanuit hun kennis en
ervaring, aangevuld met die van jezelf
• Je bent ervaren in acquisitie en hebt je
bewezen in het verkrijgen van nieuwe
opdrachten
• Kennis hebben van ISO 55000 is een pré
• Een analytische blik, organisatiesensitiviteit en
initiatief
• Een goede dosis humor, een energieke
instelling en een hoge mate van
zelfstandigheid
Uiteraard bieden we je een uitdagende baan
binnen een leuk en gezellig team en een mooi
kantoor in Den Haag waar je van tijd tot tijd bent.
We bieden alle faciliteiten om op afstand
verbonden te blijven en met elkaar samen te
werken. Het grootste deel van je tijd werk je aan
opdrachten bij onze opdrachtgevers. In overleg
met jouw opdrachtgever is flexwerken eventueel
mogelijk. De functie is in principe fulltime, deeltijd
is in overleg ook mogelijk. IES biedt uitstekende
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
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