
Research Assistant  

Wie zijn wij? 

Holtrop Ravesloot is een toonaangevend executive searchbureau en levert een bijdrage aan de 

continuïteit en toekomstbestendigheid van organisaties. Zowel in het bedrijfsleven als het publieke 

domein. Sinds onze oprichting in 1960 is er veel veranderd, maar wat onze dienstverlening excellent 

maakt is relevanter dan ooit. Wij staan onze opdrachtgevers bij in het vinden van de juiste directie-, 

bestuursleden en commissarissen die de uitdagingen van morgen het hoofd kunnen bieden. 

Wat ga je doen? 

Wij zoeken enthousiaste studenten die graag meer willen leren over leiderschapsdynamiek en de 

trends en ontwikkelingen van het bedrijfsleven en de publieke sector. Als Research Assistant binnen 

onze organisatie ben je onderdeel van een kleine, maar gedreven club professionals. 

Wat wij vragen 

• een academisch werk- en denkniveau 

• goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

• je bent flexibel en punctueel; 

• je bent resultaatgericht; 

• je bent nieuwsgierig en durft vragen te stellen; 

• minimaal 12 – 16 uur per week beschikbaar, waarbij werkdagen flexibel zijn en er natuurlijk 

ook de ruimte is om in tentamenperiodes, je uren anders in te richten met voldoende tijd 

voor je studie. 

Wat zijn de werkzaamheden: 

• het up-to-date houden van ons databestand d.m.v. desk research, lezen van artikelen en 

bijhouden van trends en ontwikkelingen;  

• het correct verwerken van mutaties; 

• ondersteunen van de research consultants door het uitvoeren van searches in ons 

databestand en daarbuiten; 

• opstellen en uitwerken van kandidatenlijsten; 

• fact checking. 

Wat wij bieden 

• een marktconform salaris  

• een mooie werkplek (met uitzicht op de Arena), voldoende mogelijkheid om te ontspannen 

en de mogelijkheid te lunchen in het bedrijfsrestaurant; 

• een leuk en betrokken team van collega’s;   

• een inkijkje in het reilen en zeilen in de top van organisaties van publiek en privaat werkend 

Nederland; 

Solliciteren 

Nieuwsgierig geworden en herken jij je in onze beschrijving? Stuur dan je CV en korte motivatie naar 

reacties@holtropravesloot.nl  Voor vragen kun je altijd contact opnemen via 020-6470201. Coert Pen 

of Bouke Gerla helpen je graag verder. 
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