
Ben jij de expert team-, organisatie en
leiderschapsontwikkeling die we zoeken?

Dan zijn wij een goeie match!

EXPERT TEAM-, ORGANISATIE EN
LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

BEN JIJ EEN?

ERVAREN GIDS - Je hebt ervaring als trainer, coach en consultant in het begeleiden van
transitieprocessen in organisaties en meer specifiek in team-en leiderschapsontwikkeltrajecten.
FUNDAMENTELE VERANDERING - Door je ervaring als leidinggevende of HR medewerker weet
je hoe het is om vanuit deze binnenpositie het systeem fundamenteel te helpen veranderen
BOUWEN VAN DRAAGVLAK - Je weet perfect hoe je draagvlak kan bouwen in change
programma’s, en je kan weerstand ombuigen tegen verandering, innovatie en creativiteit.
FLEXIBEL - Je legt makkelijk verbinding met de bestuurs-, management-, en de operationele
werkelijkheid van eenzelfde organisatiecontext

Liefde voor impactvolle
organisaties

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.

Intussen zijn we bijna met 30. Sociale ondernemers. Die organisaties en bedrijven
helpen met hun strategie. 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 stragische
denker en inspirator

Verandering creëren

www.strategiesandleaders.com - 09/329 09 01

in het leven moet je de dingen soms eens omdraaien...

?
PROFESSIONELE ONTWIKKELING

tel:093290901
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Je wordt gedreven door meebouwen aan impactvolle organisaties in functie van
maatschappelijke impact met specifieke aandacht voor het belang van strategie,
(gedeeld)leiderschap en teamontwikkeling.
Je wordt gedreven door het ideaal om in organisaties meer leven te brengen, meer
ruimte te geven aan zelforganisatie en meer welzijn en zinvolheid te bekomen voor
medewerkers en klanten.

JOUW IDEALEN

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Je bent een idealist zonder er onder door te gaan.
Je kan kalm blijven in fases van disruptie en chaos.
Je hebt als professional ervaren hoe het is om zelf in transitie te zijn en in je
ontwikkeling een sprong te maken.
Je streeft ernaar congruent volgens jouw hoogste doelen en waarden te leven (ook als
je omgeving hier niet op afgestemd is).
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