
 

 

Uitdagende baan als mensgerichte organisatieadviseur  

Wil jij jezelf ontwikkelen als mensgerichte organisatieadviseur? Vind je zelfstandigheid en 
ruimte voor eigen ideeën belangrijk, maar hecht je ook waarde aan professionaliteit, 
begeleiding en samenwerking on the job? Wil je een serieuze gesprekspartner zijn voor 
klanten en hen helpen met hun zakelijke en persoonlijke vragen? Kom dan werken bij Fazili 
Consulting! 
 
Je bent onze ideale nieuwe collega als je minimaal enkele jaren werkervaring als professional 
in een mens- en organisatiegerichte functie achter de rug hebt en je jezelf verder wilt 
ontwikkelen als volwassen organisatieadviseur. Je hebt een academische achtergrond (bij 
voorkeur psychologie). Je bent maatschappelijk bewust, wilt mensen en organisaties graag 
verder helpen en toont je hierin ondernemend en nieuwsgierig. Dat maakt je tot een 
zelfstandig professional met klanten en opdrachten die bij jou passen.  
 
Opdrachten   
Onze klanten vragen ons voor begeleiding bij:  

 organisatieonderzoeken en -advies 

 organisatie- en cultuurveranderingstrajecten 

 psychologische onderzoeken (geschiktheid, ontwikkeling, talent) 

 executive search (via advertenties) 

 coaching 

 diverse trainingen 

 teamontwikkelingstrajecten 
 
Dit zijn de opdrachten waar jij jouw bijdrage aan kunt leveren. Je krijgt veel 
verantwoordelijkheid en tegelijkertijd de begeleiding en ruimte voor eigen ontwikkeling. Wij 
geloven namelijk in het investeren in mensen, zowel zakelijk als persoonlijk.  Dit maakt je tot 
een brede organisatieadviseur – met alle ruimte om vervolgens je eigen profiel daarin te 
ontwikkelen.  
  
Fazili Consulting 
Wij zijn een klein en hoogwaardig organisatieadviesbureau met een stevige marktpositie en 
een grote diversiteit aan opdrachten en klanten die keer op keer bij ons terugkomen. De 
relatie met onze klanten is warm en professioneel tegelijkertijd. We hoeven weinig tijd te 
besteden aan acquisitie, maar kiezen voor symposia, inspirerende bijeenkomsten en 
aandacht voor onze relaties.  
 
Het aanbod 
Wij verwachten niet dat je vanaf de eerste dag alles zelfstandig kunt uitvoeren – wèl dat je het 
leuk vindt om de komende jaren samen op te trekken, van mensen en van humor houdt. 
Geen targets of te snel ‘in het diepe’, wèl uitdaging en al doende lerend. Geen 9 tot 5 
mentaliteit, maar praktisch en flexibel. Geen medewerker maar collega. Goede 
arbeidsvoorwaarden, een werkweek van 24 tot 32 uur, werkdagen flexibel in te vullen. Meer 
weten? Bel Shahram Fazili via 035-5885005. We maken graag kennis met je. Je brief, 
ambities en CV kun je mailen naar info@faziliconsulting.nl . Wij laten dan zo snel mogelijk 
van ons horen.  
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