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FUNCTIEPROFIEL ADVISEUR
Om als adviseur binnen TallKing Results te kunnen werken is een aantal jaar relevante
ervaring, bij voorkeur binnen het vakgebied, onontbeerlijk. Daarbij heb je een sterke
affiniteit met vraagstukken op het gebied van (zorg)logistiek en capaciteitsmanagement
binnen de sector. Bovendien beschik je over de juiste competenties, die specifiek zijn
voor deze functie.
Als adviseur kom je regelmatig in situaties die veel van je vragen ten opzichte van de
organisatie waarin je het advies geeft en de opdrachtgever.
Kritische situatie
Het niet eens zijn met de richting van de opdrachtgever, doelstellingen die telkens
worden gewijzigd door opdrachtgever.
Gewenste reactie en gedrag
In plaats van meegaan in de steeds wisselende vraagstelling van de opdrachtgever is het
van belang in een dergelijke situatie de communicatie met de opdrachtgever open te
houden en haar of hem te wijzen op de gevolgen in de organisatie van deze wisselingen.
Bovendien beschik je over de vaardigheid om te achterhalen waar deze gewijzigde koers
in de kern vandaan komt. Komt dit bijvoorbeeld voort uit angst of onzekerheid of wordt de
opdrachtgever informeel ook door anderen geadviseerd.

Competenties TallKing Results Adviseur
Competentiegebieden
Leidinggeven en beslissen

Ondersteunen & samenwerken

Omgaan met anderen & presenteren

Analyseren & interpreteren

Creëren & conceptualiseren
Organiseren & uitvoeren
Aanpassen & aankunnen

Ondernemen & presenteren

Competenties
Zelfvertrouwen
Initiatiefrijk
Assertiviteit
Ontwikkelen van anderen
Emotioneel zelfbewustzijn
Sensitiviteit
Luisteren
Klantgerichtheid
Impact
Sociabiliteit
Overtuigingskracht
Mondeling communiceren
Onderhandelen
Schriftelijk communiceren
Probleemanalyse
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Organisatiesensitiviteit
Marktgerichtheid
Strategische visie
Innoveren
Doelen stellen
Resultaatgerichtheid
Voortgangsbewaking
Stressbestendigheid
Flexibiliteit
Durf
Vasthoudendheid
Commerciële gerichtheid
Gedrevenheid
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Belangrijkste kenmerken
In de functie als adviseur ben je vooral in staat om tijdens de analyse door te dringen tot
de kern en echt te kijken naar de oorzaken van de ervaren problemen. Vervolgens wordt
er in de adviesfase toegewerkt naar een advies dat stapsgewijs, uitgaande van diverse
scenario’s, een oplossing biedt. Bovendien ben je in staat om aan de geadviseerde
aanpak eveneens de verwachte kosten en baten te koppelen, zodat een opdrachtgever
op basis van volledige informatie een afgewogen keuze kan maken in de voorgestelde
aanpak.
Je bent analytisch, resultaatgericht en communicatief vaardig en bent in staat om op een
onafhankelijke wijze het geadviseerde te verdedigen binnen de organisatie van de
opdrachtgever en betrokkenen daarvoor enthousiast te maken en te begeleiden. Je hebt
een hoge kwaliteitsnorm en maakt graag deel uit van een team van professionals. Je
zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je houdt van complexe vraagstukken en weet deze
helder over te brengen, bent dienstverlenend en hebt een groot aanpassingsvermogen
met behoud van integriteit.
Wat bieden we?
• Een professioneel team waar je je snel thuis voelt, waarmee je jouw kennis kunt delen
en jezelf verder kunt ontwikkelen;
• Een interne sparringpartner tijdens opdrachten om mee te overleggen en zo de
kwaliteit van je werk te blijven verbeteren.
• Een platte organisatiestructuur met directe lijnen naar collega’s en managing partners;
• Een organisatie:
• Waarin we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar;
• Waar de (door)ontwikkeling van de medewerker voorop staat en gestimuleerd wordt;
• Waar kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden met en door collega’s
gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, onder andere door maandelijkse
teambijeenkomsten.
• Uitdagende opdrachten die er voor opdrachtgevers echt toe doen.
• Prima salaris, leaseauto, laptop en mobiele telefoon.
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