
 

 

 

 

  

 

  
  

  
  
  
  
 
Holtrop Ravesloot zoekt een:   
  
 
 
RESEARCH CONSULTANT  
 
 
Organisatie:  
Als eerste headhunter van Nederland is Holtrop Ravesloot al meer dan 55 jaar trusted advisor 
voor het topmanagement van Nederland. Jarenlange ervaring combineren wij met een 
toekomstgerichte visie op leiderschap en executive search. Holtrop Ravesloot slaat op creatieve 
wijze, vanuit de visie van optimale discrepantie, bruggen tussen opdrachtgever en kandidaat.  

En daarbij vinden wij persoonlijkheid en karakter minstens zo belangrijk als kennis en kunde.   

  
IIC Partners:  
Sinds 1986 zijn wij aangesloten bij de internationale executive searchorganisatie IIC Partners 
genaamd, wat ons een internationale dekking geeft en deel uitmaakt van de top 10 retained 
executive search firma`s wereldwijd.  

  
Sectoren:  
Holtrop Ravesloot is actief in zowel de private als publieke sector waar wij voor onze 
opdrachtgevers de eindverantwoordelijk directeuren, bestuurders en commissarissen 
rekruteren. Momenteel zijn wij op zoek naar een research consultant die verantwoordelijk wordt 
voor de private sector. 
  
Als research consultant ben je verantwoordelijk voor de invulling van posities als:  
- Managing Director van een beursgenoteerd hightechbedrijf;   
- CEO van een groot havenbedrijf;  
- CFO van een internationaal opererende machineproducent;  
- Managing Director van een beursgenoteerd hightechbedrijf;   
- Algemeen Directeur van een handelsonderneming (automotive);    
 
Verantwoordelijkheden:   
Het vak executive search verandert snel. Mede ingegeven door de digitale transformatie van de 
economie, staan wij voor de continue uitdaging onze processen en (data- en crm-)systemen te 
optimaliseren. Van de research consultant wordt een actieve en initiërende bijdrage verwacht in 
dit optimalisatieproces. Daarnaast is business development een belangrijk thema, hierbij kan 
gedacht worden aan het structureel volgen van ontwikkelingen en herkennen van kansen in de 
markt en innovatieve vormen van dienstverlening.  
  
Binnen onze organisatie werken research consultants samen met consultants in projectteams.   
De research consultants zijn onder andere verantwoordelijk voor:  
- het voeren van intakegesprekken met opdrachtgevers (op topniveau);  
- het opstellen van organisatie- en functieprofielen;  
- het systematisch in kaart brengen van het topmanagement van de meest relevante 

organisaties;  
- het benaderen, beoordelen en interviewen van potentiële kandidaten;  
- business development.  
  

  

  



 

 

 
 

 

 

Voor deze dynamische functie zijn wij op zoek naar kandidaten met een brede interesse in 
mensen en organisaties, die zich willen ontwikkelen tot een volwaardig gesprekspartner voor 
topmanagement.  Wij zoeken iemand met één of twee jaar werkervaring, of een starter met 
relevante ervaring in de vorm van een stage of bijbaan.  
  
Ervaring en eigenschappen:  
- afgeronde hbo- of wo-opleiding (bij voorkeur in een bedrijfskundige richting);   
- één of twee jaar werkervaring of relevante ervaring (stage of bijbaan);  
- affiniteit met processen en commerciële dynamiek van het bedrijfsleven;  
- goed ontwikkeld gevoel voor organisatie- en bedrijfskundige vraagstukken;  
- analytisch sterk, creatief en oplossingsgericht;  
- doorzettingsvermogen;  
- projectmatig en zelfstandig kunnen werken;  
- sterke communicatieve vaardigheden, uitstekende beheersing van de Nederlandse en de 

Engelse taal;  
- in staat op een accurate en integere wijze met informatie om te gaan;  
- nieuwsgierig en eigenwijs.  
  
Holtrop Ravesloot biedt jou als research consultant een prettige, toegankelijke werksfeer met 
ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. Je ontvangt een goed salaris met uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Het kantoor is bovendien gevestigd op een goed bereikbare 
centrale locatie, heeft een groot dakterras, een fijne ruimte om te lunchen, te borrelen en zo nu 
en dan een potje tafeltennis te spelen.  
  
Spreekt dit aan en herken je je in bovenstaand profiel? Dan is een positie als research 
consultant bij ons iets voor jou!   
  
Procedure:  
Bij interesse ontvangen we graag je motivatiebrief en curriculum vitae via  
reacties@holtropravesloot.nl  Heb je vragen, neem dan contact op met Gerald Knol via  
020-6470201. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt uiteraard 
gegarandeerd.  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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