Wij zoeken nieuwe
collega’s!
RoutsLaeven is op zoek naar professionals die
zich verbonden voelen met onze missie, die zich
(verder) willen ontwikkelen als adviseur, trainer,
coach en ondernemer.

Lees meer

ˇ

Wie zijn wij?
Al 30 jaar zijn we specialist op onderhandelingsgebied. Wij trainen, coachen en adviseren,
vanuit het gedachtegoed van The Harvard Project on Negotiation. Daarbij gaan we
langdurige relaties aan met grote, vaak internationaal opererende, organisaties. We zien
onderhandelen als het proces van samen waarde creëren en op duurzame wijze verdelen.
Principes als respect, integriteit en redelijkheid vormen daarbij de basis. Professionals leren
op die manier te onderhandelen is onze passie. Ook proberen we zo een steentje bij te
dragen aan een betere wereld.
Wij houden van het persoonlijke contact tijdens trainingen, van uitdagende oefeningen en
feedback die verassende inzichten oplevert. Tegelijkertijd weten we dat een training slechts
een deel van het antwoord is op de ontwikkelvraag van onze klanten. Daarom kijken we
ook kritisch naar aspecten zoals strategie, processen, systemen, leiderschap en cultuur. En
daarom ontwerpen en begeleiden we ‘Action Learning’ programma’s waarin we deze
aspecten meenemen. Programma’s die een cultuur helpen ontwikkelen waarin mensen
elkaar uitdagen, aanspreken èn ondersteunen.

Wie zoeken wij?
We zoeken professionals die zich verbonden voelen met onze missie, die zich (verder) willen
ontwikkelen als adviseur, trainer, coach en ondernemer.

Profiel:
•
•
•
•

Leeftijd 35-40, autonoom, ondernemend, open, van harte geïnteresseerd in
mensen, bouwer.
Ervaring in Consultancy, Sales, Account Management of Project Management.
Aantoonbare affiniteit met ons vakgebied. Enkele jaren ervaring als trainer in
commerciële/ advies-vaardigheden is een pré.
Geïnteresseerd in toekomstig partnerschap bij een klein gerenommeerd bureau.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een team van ervaren professionals die van en met elkaar blijven leren.
Ruimte voor ondernemerschap: met onderhandelen als kern en daaromheen
ruimte voor eigen accenten.
Flexibiliteit t.a.v. indeling van je werk. Nine-to-five werken mag bij ons, maar
hoeft niet.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en uitzicht op een volwaardig partnerschap.

Enthousiast geworden?
Spreekt dit je aan? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken.
Stuur een brief of filmpje met je motivatie en cv naar Hugo Crul en Geurt Jan de Heus
(crul@routslaeven.nl en deheus@routslaeven.nl). Met Hugo en Geurt Jan kun je tevens
contact opnemen voor vragen.

** Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld **
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