
Politiserende campagnestrateeg, 
en dit typeert je?

POLITISERENDE CAMPAGNESTRATEEG

BEN JIJ EEN?

ACTIVISTISCH – Je schuwt het conflict niet. Ook de meer rebelse, beïnvloedende tactieken
weet je toe te passen. Je brengt ervaring mee in het organiseren van actie. Je plakt je
regelmatig vast aan een schilderij of werd minstens 3 keer gearresteerd (waaronder één
arrestatie met overnachting).  
VERBINDER – Je bent tactisch flexibel. Je weet grote groepen mensen te inspireren en te
mobiliseren. Je spreekt overtuigend en getuigt van sterk persoonlijk leiderschap. Tegelijk ben je
charismatisch. Je kan ook verbindend in overleg gaan met politieke en economische
machtshebbers zonder flauw te vallen. 
PRAKTISCHE STRATEEG – Je gaat planmatig te werk. Bent goed georganiseerd en
gedisciplineerd, als wel creatief. Je hebt een groot “momentum”-besef.  
POLITIEK – Je durft te denken in termen van machts(opbouw). Het persoonlijke is voor jou
politiek. Je leest de krant, en hebt een mening. Je bent woke as hell.

Intussen zijn we bijna met bijna 40. Activistische adviseurs. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie en leiderschap. Samen vergroten we drastisch
hun positieve impact op de wereld. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Met
onze werkerscoöperatie zoeken we daarom nog radicale veranderaars. Met een
hoek af, met bakken wijsheid. Die doen wat ze zeggen en van vele markten thuis
zijn. www.strategiesandleaders.com 

Geëngageerde
veranderaar 

?

Schakelen tussen
polariseren en verbinden

Snelle strateeg die
van aanpakken weet

Dan zijn wij een goeie match! 
Versterk ons groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. 
Interesse? Bel of mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door
via: jobs@strategiesandleaders.com.

Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis met gevoel voor humor. 

Dan zijn wij een goeie match! 

Lees hier meer over wie wij zijn.

Versterk ons groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. Interesse? Stuur ons een
mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door via:
jobs@strategiesandleaders.com. 

Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis met gevoel voor humor.

http://www.strategiesandleaders.com/
https://www.strategiesandleaders.com/downloads/Jobs/Waarom_SL_consultant_worden.pdf

