
alles wat je moet weten
over consultancy.



Als consultant word je aangenomen door een

bedrijf en ga je daarna aan de slag bij een van

hun klanten. Vaak werken meerdere

consultants van een bedrijf aan hetzelfde

project.

 

Jij reikt dus jouw specifieke kennis aan, en je

consultancybureau zoekt naar een project

waarin jij al je ambities kan waarmaken. Je

werkt dan wel voor een klant, maar staat nog

steeds op de payroll van je consultancy-

bureau. Loopt je opdracht af, of heb je niet

het gevoel dat je op je plaats zit op een

bepaald project? Geen probleem: je account

manager zoekt weer een ander project voor

je!

wat is
consultancy?



Natuurlijk, op consultancy staat geen leeftijd. Het

is trouwens typisch voor consultancy dat je de

kans krijgt om verschillende extra opleidingen te

volgen. Zo kan jij volop groeien en je ambities

achterna gaan.

Je zal trouwens ook niet zomaar voor de leeuwen

worden gegooid. Als consultant heb je een heel

team dat achter je staat en je steunt, te beginnen

met je account manager. Bij die persoon kan je

gedurende je hele loopbaan terecht met al je

vragen en bezorgdheden.

ik ben nog maar
net afgestudeerd,
kan ik dan al
starten als
consultant?



Bedrijven huren consultants in in verschillende

sectoren, gaande van finance over sales &

marketing tot HR. Maar de sectors waarin

zonder twijfel de meeste consultants te werk

gesteld worden, zijn IT en engineering.

in welke sector
moet ik werken
om consultant te
worden?



Project managers

Developers

System Engineers

Werfleiders

R&D Engineers

QA/QC Engineers

Je carrièremogelijkheden als consultant zijn

eindeloos. Geen enkele opdracht is dezelfde. Een

functie die bij de ene klant een bepaalde invulling

krijgt, zal er op een andere opdracht weer

helemaal anders uitzien. Alles hangt af van de

klant waarvoor je werkt. Bovendien zijn er

opdrachten voor elk ervaringsniveau. Zo krijg jij

de kans om uit te groeien van startende junior tot

senior met een heleboel ervaring.

Enkele IT- en Engineering profielen waar wij

steeds naar op zoek zijn: 

welke functies kan
ik uitvoeren als
consultant?



De specifieke vereisten zullen natuurlijk

verschillen per project, maar als consultant

beschik je best over de volgende

eigenschappen:

zelfstandigheid

Je wordt door je consultancybureau

uitgestuurd naar een klant. Natuurlijk ben je

nooit alleen en staat je account manager

altijd voor je klaar, maar er wordt toch ook

van je verwacht dat je zelfstandig kan werken

en eventuele conflictsituaties zelf kan

aanpakken. Bij sommige klanten zal je in een

team werken met meerdere consultants van

hetzelfde bureau, maar bij anderen zal je

vooral in je eentje moeten werken. Ook hier

moet je mee om kunnen gaan.

welke skills heb ik
nodig om
consultant te
worden?



flexibiliteit

Als consultant ga je om de zoveel tijd een

nieuw project aan. Dan kom je terecht in een

nieuw bedrijf, met een andere bedrijfscultuur

en nieuwe collega’s. Je moet je vlot aan die

nieuwe situaties kunnen aanpassen, want er

wordt van je verwacht dat je de draad zo snel

mogelijk oppikt en dat je je moeiteloos

inwerkt. 

analytisch denkvermogen

Wanneer je beschikt over een analytisch

denkvermogen zal je je snel kunnen inwerken

in elk nieuw project. Bovendien biedt

consultancy gigantisch veel uitdagingen, en

laat dat nu net zijn wat jij nodig hebt om je

beste werk te leveren.



teamplayer

Bovendien ben je, met al die verschillende

collega’s waar je mee zal werken, als consultant

best ook een teamplayer.

communicatie skills

Op ieder project leer je nieuwe collega’s kennen.

Je zal dus moeten leren omgaan met heel wat

verschillende persoonlijkheden, en dan ben je

maar best sterk in communiceren. Natuurlijk

levert dit je ook een groot voordeel op: jij wordt

in no time een master networker!



Het is wel een feit dat veel technische

profielen ervoor kiezen om op freelancebasis

te werken, maar dat is dus zeker geen

vereiste voor consultancy.

Consultancy kan je zeker op zelfstandige

basis doen, maar je hoeft niet per se een

freelancer te zijn om als consultant aan de

slag te gaan. Veel consultants staan op de

payroll van hun consultancybureau.

ben je als
consultant
automatisch ook
een freelancer?



Consultants worden vaak ingezet tijdens

piekmomenten. Het is een manier voor

bedrijven om gemakkelijk de nodige kennis

en expertise in huis te halen, zonder dat ze

extra moeten investeren in personeel (denk

aan: onboarding, opleidingskosten …). 

Daar komt nog eens bij dat consultants een

objectieve kijk bieden op bepaalde

processen. Ze hebben een frisse blik en hun

input wordt daardoor extra geapprecieerd.

waarom kiezen
veel bedrijven
ervoor om samen
te werken met
consultants?



Jazeker! Je hebt zelfs meer collega’s dan de

meeste mensen die in loondienst werken. Je

hebt je collega’s van het consultancybureau

waar je voor werkt. Soms zullen er daar ook

enkelen van samen met jou bij dezelfde klant

werken. Ook zal je regelmatig uitgenodigd

worden voor teambuildings en andere

evenementen om je collega’s beter te leren

kennen. Daarnaast heb je ook nog collega’s

op je project. 

als ik consultant
ben, heb ik dan
nog collega’s?



Hoewel consultancy typisch wordt gezien als

een gezonde manier van jobhoppen waarbij

je het ene project afrondt en verder gaat naar

het volgende, bieden heel wat

consultancybedrijven ook projecten aan van

lange duur. 

Het grootste voordeel aan werken als

consultant is dat je zélf kan aangeven waar je

ambities liggen en wat je uit je job wilt halen. 

ik hou niet zo van
verandering, is
consultancy dan
wel iets voor mij?



Dat is een misvatting. Je kan als consultant

aangeven waar je woont en hoeveel afstand

je maximum wilt afleggen om op je project

te raken. Natuurlijk is het wél zo dat hoe

meer afstand jij wilt afleggen, hoe meer

projecten je consultancybureau je zal

kunnen voorstellen. Wil jij enkel rond de

kerktoren werken, dan zal de keuze beperkt

zijn… ;-)

ik wil het liefst
dicht bij huis
werken, dat kan
toch niet als
consultant?



onze ambities.

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze

passie voor technologie. We willen het beste

naar boven halen in onze klanten en talenten.

We gebruiken de kracht van technologie om

bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden

onze experten de kans om mee te werken aan

de technologische oplossingen van morgen. 

www.ausy.be


