is werken voor een
consultancybureau iets
voor jou?

doe de test!

Op elk moment in je carrière kan je ervoor kiezen om aan de
slag te gaan als consultant bij een consultancybedrijf. Je
doet dat als bediende of als freelancer.
Moet je die stap wel of niet zetten?
Het antwoord vinden op die vraag kan best wel wat stress
met zich meebrengen. Doe je het wel echt vanuit de juiste
motivatie? Welke voordelen en nadelen zie je? Ben je sociaal
en communicatief sterk genoeg?
Deze test brengt je sterke punten aan het licht en geeft een
eerste indicatie van hoe iemand met jouw persoonlijkheid
zich zou voelen en gedragen in een rol als consultant. Let’s
go!

doe de test.
Om het je makkelijk te maken, neem je er best even pen en papier bij om je antwoordkeuze te
noteren.

1

Wat motiveert je op
professioneel vlak?
a. Voornamelijk het salarispakket
en het aanzien.
b. De kans om veel bij te leren.
c. Zien dat mijn expertise het
verschil maakt voor mijn klant.

2

Netwerken vind jij:
a. De uitgelezen kans om je
expertise te tonen.
b. Soms nog moeilijk, maar je
doet je best om contact te
zoeken.
c. Leuk, want zo leer je heel wat
interessante mensen kennen!

3

Je hebt consultancybedrijven die projecten van
korte duur aanbieden, en
daarnaast ook heel wat
bedrijven die je
langetermijnprojecten
voorstellen. Tijdens je
carrière als consultant zal
je, in meer of mindere
mate, bij verschillende
bedrijven in verschillende
sectoren terecht komen.
Hoe voel jij je daarbij?
a. Ik vind dat ideaal: altijd meer
en beter!
b. Een mooie kans om veel bij te
leren.
c. Ik hou van de afwisseling!

4

Je zit in meeting met je
team, en je bent het niet
eens met je manager. Hoe
reageer je?
a. Jij bent de expert, dus in de
meeting zeg je onmiddellijk waar
het op staat.
b. Je zegt niets. Je manager weet
het wel beter, zeker?
c. Je legt argumenten op tafel
die jouw standpunt staven en
gaat in dialoog.

5

Jezelf bijscholen? Dat is
volgens jou:
a. Vaak overrated! Je weet
ondertussen wel waarover je
spreekt.
b. Leuk, maar moeilijk: welke
kant wil je op?
c. Dé kans om verder te groeien.

6

Je werkte voor je manager
een opdracht uit, maar het
resultaat ligt niet in lijn met
de verwachtingen. Hoe
reageer je?
a. Jij werkte volgens de briefing.
Is het resultaat niet goed, dan
komt dat omdat de briefing niet
goed was.
b. Je bent best wel van slag - je
wou het zo graag goed doen. Je
kruipt weer achter je bureau en
probeert verbeteringen aan te
brengen.
c. Fouten maken is menselijk. Je
vraagt wat er precies niet goed is
en probeert te achterhalen wat je
manager dan wél voor ogen
heeft.

7

Afhankelijk van de locatie
van het bedrijf van je klant
en het type project, kan je
als consultant soms
regelmatig de baan op
moeten. Wat vind je
daarvan?
a. Tja, jouw expertise is nu
eenmaal overal gegeerd!
b. Daar heb je eigenlijk nog niet
echt over nagedacht, maar dat
lijkt je op het eerste zicht geen
probleem.
c. Niet erg, dat is part of the job
en zo kom je nog eens ergens!

8

Je start bij een nieuw
bedrijf! Na je eerste dag:
a. Kan je niet wachten om écht
aan de slag te gaan en
verbeteringen voor te stellen.
b. Ben je blij dat iedereen je
vriendelijk onthaalde.
c. Ken je de naam van de kat van
het lief van de zus van je collega.

9

Stel: je werkt als
consultant en je account
manager nodigt je uit
voor een lunch! Jij denkt:

jij het nieuws en de
10 Volg
trends binnen je
vakdomein?

a. De kans om opslag te vragen!

a. Niet echt, ik kom zelden echt
interessante artikels tegen.

b. Als er maar niks tussen m’n
tanden zit…

b. Ik probeer dat, maar ik weet
nog niet goed waar te zoeken.

c. Gezellig! Bijpraten en plannen
maken.

c. Ja, ik ben ingeschreven op een
paar vaknieuwsbrieven.

11

Teamwork is voor jou:
a. Goed, zolang je de leiding
mag nemen.
b. Een mooie kans om nieuwe
inzichten op te doen.
c. Onontbeerlijk om een opdracht
tot een goed einde te brengen.

12

Wat betekent flexibiliteit
voor jou?
a. Geven en nemen.

13

Hoe zorg jij ervoor dat
mensen je vertrouwen?
a. Door mijn expertise duidelijk
aan te tonen.

b. Overwerken als dat nodig is.
c. Me vlot kunnen aanpassen aan
nieuwe uitdagingen en situaties.

b. Door vriendelijk en
geïnteresseerd te zijn.
c. Door open te communiceren
met iedereen.

14 Onvoorziene
omstandigheden kruisen
je pad. Hoe reageer je?
a. Ik kan mijn frustratie maar
moeilijk wegsteken.
b. Ik raak best wel in paniek en
zoek hulp.
c. Ik zet zo snel mogelijk de juiste
mensen rond de tafel om de
situatie te bespreken.

15

Welke stelling past het best
bij jou?
a. Ik weet dat ik goed ben in wat
ik doe. Enkel het beste resultaat
is goed genoeg. Als het moet, ga
ik over lijken.
b. Ik ben enorm nieuwsgierig
naar hoe teams in verschillende
grote bedrijven werken, en hoe
ik daar ook aan kan bijdragen.
c. Ik ben een problem solver. Met
de juiste ideeën komen en zien
welke meerwaarde dat oplevert,
maakt mijn dag goed!

de resultaten
je antwoordde vooral a.
Jij weet wat je kan, en dat straal je
ook uit. Je geniet ervan als
mensen naar je opkijken.
Assertiviteit en ondernemerschap
zijn kenmerken die wel bij je
passen. En da’s goed: die trekken
komen absoluut van pas als je
aan de slag gaat als consultant.
Je moet immers je mening
durven zeggen, je plan kunnen
trekken en uitdagingen met veel
goesting aangaan. Wat je doet,
doe je met passie. En dat gaan de
bedrijven die jou als consultant
aan boord halen, enorm
waarderen!
De mogelijke keerzijde? Dat je
niet alleen aan jezelf, maar ook
aan je collega’s enorm hoge
eisen stelt.

Ga je ergens in op, dan ben je
niet altijd een even goede
teamplayer. Je wil je mening al
eens doorduwen en reageert
soms gepikeerd.
Ben je je daarvan bewust, dan kan
je daar ook leren rekening mee te
houden! Consultancybedrijven
helpen je vaak, bijvoorbeeld via
trainingen, om je softskills bij te
schaven. Zo word je een nog
waardevollere aanwinst voor de
klanten waar je aan de slag gaat.
Mooi meegenomen, nietwaar?

de resultaten
je antwoordde vooral b.
Wauw, wat een motivatie en
leergierigheid! Jouw honger naar
kennis wordt gegarandeerd
gestild als je aan je carrière
begint bij een consultancybedrijf.
Weet je nog niet 100% zeker
welke wending je jouw carrière
wil geven? Geen probleem! Al
doende leer je, en ontdek je ook
wat je wel en niet leuk vindt. Zo
kom je erachter waar je
interesses écht liggen.
Of je nu een
consultancyopdracht van lange
duur of korte duur aangaat: als
consultant kom je tijdens je
loopbaan hoe dan ook in
verschillende soorten bedrijven

terecht, en daarbij horen ook
verschillende bedrijfsculturen en
teamdynamieken.
Dat schrikt jou misschien een
beetje af. Je bent niet altijd heel
zeker over jezelf en vindt het wel
belangrijk wat mensen over je
denken.
Maar toch zal die afwisseling van
omgeving je goed doen. Dankzij
positieve én negatieve feedback
leer je veel bij, waardoor je
uiteindelijk wel sterker in je
schoenen staat. Wist je trouwens
dat je ook een eigen account
manager krijgt als je werkt als
consultant? Hij of zij staat je ook
bij in zulke uitdagingen. Komt dat
even goed van pas!

de resultaten
je antwoordde vooral c.
Jij lijkt alle nodige softskills te
bezitten die je helpen om het te
maken als consultant! Je
waardeert teamwork, je hebt een
open communicatiestijl en je
bent sociaal en flexibel. Als je het
ons vraagt, ga jij dus heel
makkelijk je draai vinden in een
consultancybedrijf!
Moet je dan maar uitvliegen en je
plan trekken? Nee hoor! Je wordt
niet aan je lot overgelaten. Je
account manager houdt steeds
de vinger aan de pols.

Hij of zij houdt in de gaten dat je
nog steeds uitgedaagd wordt op
je project en wil weten of je je
goed voelt - bij de klant, maar
zeker ook bij het
consultancybedrijf.
Om je alle kansen te geven,
wacht er vaak een uitgebreid
trainingsaanbod op je, word je nu
en dan uitgenodigd op
bedrijfsevenementen of
netwerkmomentjes en
onderneem je leuke
teambuildingactiviteiten met je
medeconsultants. Allemaal
initiatieven waar iemand met
jouw persoonlijkheid echt de
vruchten van kan plukken!

wie is ausy?
Wij helpen bedrijven hun toekomst vorm te geven door
het bedenken en implementeren van innovatieve
technologische oplossingen. Ons team bestaat maar
liefst uit meer dan 1700 experten. Zij bijten zich in die
uitdagingen vast, en bouwen bij ons een ambitieuze
carrière uit. en van morgen.

www.ausy.be

