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Vacature Consultant m/v (div.) 
Als consultant of adviseur bent u specialist in management en business consulting. U wendt uw 

deskundigheid aan om bedrijven en personen van advies te voorzien. Dit advies is erop gericht 

operationele en strategische processen binnen een onderneming succesvoller te laten verlopen. 

 

Taken: 

 Het zowel zelfstandig als in teamverband uitvoeren van opdrachten  
 Adviseren van klanten ten behoeve van het optimaliseren van de bedrijfsdoelstellingen 
 Analyseren van knelpunten /haalbaarheidsanalyses/uitvoeren van een gedegen 

inventarisatie en beschrijving van de scope van de opdracht   
 Tot stand brengen van en adviseren met betrekking tot een projectorganisatie 
 Opstellen en uitvoeren van een commercieel plan  
 Definiëren van een project- en/of adviesopdracht 
 Succesvol uitvoeren, afronden en opleveren van consultancy opdrachten  
 Aansturen c.q. coachen van de hem/haar toegewezen leden in een project team 
 Leidinggeven aan en beoordelen van projectteams 
 Evaluatie en rapportage projectvoortgang 
 Het verzorgen en/of zeker stellen van kennisoverdracht 
 Het behalen van gestelde targets 
 (helpen) Verwerven van nieuwe opdrachten/signaleren nieuwe kansen, vanuit bestaande 

opdrachten/omzetten van kansen naar concrete projecten. 
 

Functie-eisen: 

 U heeft een opleiding afgerond in bedrijfskunde, marketing management, 
organisatiepsychologie of bedrijfswetenschappen  (WO of HBO) 

 U heeft de opleiding tot Vitaliteit Expert afgerond1 
 U bent analytisch 
 U bent sterk in plannen en organiseren 
 U kunt overtuigen 
 U bent besluitvaardig 
 U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
 U heeft natuurlijke senioriteit 
 U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 (beheersing van andere talen is een pre) 
 U kunt een bewijs van goed gedrag overleggen. 

 
Wekelijks worden informatiebijeenkomsten georganiseerd (data vindt u op www.vitaliteitgroep.nl). 
 
Wilt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, stuur dan een mail naar:  
info@vitaliteitgroep.nl. 
 
 

Contact 
Hester Morsdorf (directeur) 
M: 06 – 50 84 65 46 
E: hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl 
 
¹ 
Zie volgende pagina 
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Over de basisopleiding Vitaliteit Expert  
Nadat, op initiatief van stichting Orange Monday, de Vitaliteitfactor

©
 was ontwikkeld, bleek behoefte 

te bestaan te worden geschoold om de maximale capaciteit uit dit unieke intake- en preventie-
instrument te kunnen halen. In 2016 werd Vitaliteit Groep Nederland opgericht. De Vitaliteit Groep 
faciliteert samenwerking tussen (zelfstandige) professionals, biedt zakelijke (en persoonlijke) 
begeleiding voor zzp’ers en opleidingen, o.a. de opleiding tot Vitaliteit Expert.  
 
Basis opleiding Vitaliteit Expert:  

 Interpretatie resultaten van de digitale vragenlijst  
 Interviewtechnieken  
 Verslaglegging resultaten vragenlijst en interview  
 Maatwerkadvies  
 Opstellen begeleidings-/behandelplan  

 
Modules 
De modules worden per groep op maat ingevuld. Aan bod komen o.a. acquisitie en Marketing & 
Sales. 
 
De basisopleiding tot Vitaliteit Expert beslaat 3 + 3 + 1 dagen, verdeeld over 3 tot 6 maanden. Drie 
dagen basisopleiding + 3 modules + 1 terugkomdag (tevens examen).  
 
Gedurende de opleidingsperiode wordt u begeleid en werkt onder supervisie als Vitaliteit Expert in 
opleiding (aspirant Vitaliteit Expert).  
 
Ook na afronding van de basisopleiding kunt u, desgewenst, worden begeleid.  
Meer informatie vindt u op onze website: www.vitaliteitgroep.nl 
 

 
*Zie voor actuele startdata: http://vitaliteitgroep.nl/vgnl/opleiden-professionals. 
** Schrijft u in vóór 15 oktober 2016 voor één van de startdata in 2016 ontvangt u 10% introductiekorting op de 
opleidingskosten. 
Vanaf 2017 worden ook de opleidingen Master Vitaliteit Expert, Vitaliteit Consultant, Regiomanager en Trainer 
via Vitaliteit Groep Nederland aangeboden. 
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