
Financieel strateeg met inlevingsvermogen,
en dit typeert je?

FINANCIEEL STRATEEG

BEN JIJ EEN?

VERDIENMODELLEN - Je hebt inzicht in de financiële consequenties van strategische keuzes.
Van de financiële impact van opschalen, tot strategische allianties of fusies. 
SCHERPTE - Je kan snel en scherp schakelen in strategie, je voelsprieten gebruiken, situaties
en patronen herkennen, en tussen de lijntjes lezen. 
CENTENLOGICA - Je kan financiële consequenties van strategische keuzes voelen en
berekenen. En vice versa. Strategieën weet je af te lezen uit financiële cijfers.
DE STRATEGISCHE LIJN - Je ondersteunt van strategie naar transitieplan en zorgt voor de
monitoring hiervan. Je kan schakelen tussen de korte en lange termijn. Je weet te begrenzen,
bemiddelen en kordaat te interveniëren.
VERANDERINGSPROCESSEN -  Je hebt inzicht in kansen en uitdagingen van een
veranderingsproces. Ook heb je oog voor de menselijke weerstand en interne communicatie.
Hierin weet je toch snelheid te maken.
BEDREVEN EXPERT - Je kent de veranderende wereld van de sociale economie langs binnen
en langs buiten. Je bent een ervaren leider, vertrouwd met de subsidiekaders, trends en
klantverwachtingen. 

Intussen zijn we bijna met bijna 40. Sociale ondernemers. 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 

Snelle strategische
denker

?

Vlotte schakelaar
tussen adviseren en
faciliteren 

De wereld van de sociale
economie 

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

