Master diploma op zak, hart voor IT en interesse in een vliegende start als consultant?
Reageer dan snel en misschien weet jij na onze maandelijkse selectiedag al of jij jouw
vaste contract bij Atos Consulting binnen hebt en mag beginnen aan ons Foundation
programma!
Een gefundeerde start van jouw carrière!
Je carrière beginnen bij een van de grootste Business en IT consultancybedrijven van Nederland,
waar je de ruimte krijgt om je talent te ontplooien? Of al enige ervaring als consultant en wil je
een volgende stap zetten bij een werkgever waar je je verder kunt ontwikkelen in een ambitieuze
omgeving? Als dit je aanspreekt, dan zijn wij op zoek naar jou!
Van Young professional tot professioneel adviseur
De consultants van Atos Consulting hebben een brede visie op de markt, volgen innovaties en
nieuwe ontwikkelingen op de voet en bieden aantoonbare toegevoegde waarde aan klanten. Zij
zijn betrokken, deskundig en op samenwerking gericht. Kortom: onze consultants zijn echte
teamspelers. Sociale binding met collega’s, intensieve samenwerking met de klant en het opdoen
van ervaring staan hier centraal. De young professionals uit Foundation bieden ondersteuning en
expertise in projecten bij klanten op het snijvlak van business en IT.
Samen bouwen we veel kennis en ervaring op. De “best practices” delen we met elkaar, om zo
onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Naast het uitvoeren van een
klantopdracht, lever je ook een bijdrage aan de Atos Consulting organisatie door bijvoorbeeld mee
te werken aan proposities, in offertetrajecten of bij de organisatie van klantevents.
Over @Atos Consulting Foundation
Als young professional is je thuisbasis de Atos Consulting Foundation. Je biedt ondersteuning en
expertise tijdens projecten bij klanten op het snijvlak van business en IT. Wij doen dit in de
verschillende vakgebieden van Atos Consulting:

•
•

•

•

Digital Transformation: de prestaties van organisaties verbeteren door het benutten van
digitale technologie, zoals cloud, social, mobile en big data/analytics. Atos Consulting
adviseert klanten over een digitale technologie strategie en helpt bij de implementatie.
Business Process Improvement: processen staan aan de basis van een effectieve
werkwijze en goede prestaties. Atos Consulting richt zich op het realiseren van zichtbare
en duurzame prestatieverbeteringen, door een integrale aanpak. Hierdoor kunnen onze
klantorganisaties tijdig inspelen op veranderingen.
Goverance, Risk & Compliancy: klanten maken zich zorgen over veiligheidsrisico’s, als
phishing, DDoS-aanvallen of andere vormen van cybercriminaliteit. Atos Consulting helpt
klanten bij het inzichtelijk maken en beheersen van mogelijkheden en risico’s en stelt hen
in staat verantwoord te ondernemen.
Technology Strategy & Innovation: niet-functionerende IT-systemen kunnen de continuïteit
van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Atos Consulting helpt klanten bij het besturen,
verbeteren en managen van de IT-functie binnen organisaties.

Onze business consultants zijn flexibel inzetbaar op opdrachten in heel Nederland (en soms ook in
het buitenland) en ontwikkelen zich in de Foundation tot professioneel adviseur. De praktijk is de
belangrijkste leerschool, dus na je introductieperiode ga je zo snel mogelijk klantervaring opdoen.
Wij bieden
Atos wil graag een inspirerende en faciliterende werkgever zijn, waarin je je persoonlijk blijft
ontwikkelen en verbeteren. Bij Atos Consulting werken medewerkers in multidisciplinaire teams
aan uitdagende (internationale) projecten, waarin je uitstekende kansen hebt om in je rol door te
groeien. Wij kennen een informele, commerciële en mensgerichte werkomgeving. Wij hebben
jarenlange ervaring met het opleiden van young professionals en zorgen dan ook voor een
omgeving waarin jij de mogelijkheid krijgt om jouw talenten te ontplooien. Door regelmatig van
opdracht te wisselen, trainingen te volgen en gebruik te maken van verschillende leervormen
blijven onze consultants zich voortdurend ontwikkelen. Vervolgens is het aan jou om de grenzen te
bepalen. Je eigen verantwoordelijkheid staat hierbij centraal.
Bovenop het prima salaris met 13e maand, kun je rekenen op bedrijfsmiddelen (laptop, telefoon),

een leaseauto, 29 vakantiedagen, een pensioenregeling, een onkostenvergoeding en een
bedrijfscultuur die je zelf met je collega’s bepaalt.
Wij vragen
Als consultant analyseer je complexe problemen en heb je oog voor detail. Je organiseert je eigen
werk en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. Tijdens de uitvoering van de
verschillende projecten is het belangrijk dat je ook onder hoge druk effectief samenwerkt met
collega’s en klanten. De uitdagende en uiteenlopende projecten vragen om mensen die meerdere
ballen in de lucht kunnen houden.
Jij beschikt daarom over:

•
•
•
•

Werk- en denkvermogen op WO-niveau;
Afgeronde Masterstudie (Technische) Bedrijfskunde, Economie, Bestuurskunde,
Informatiewetenschappen, Business Analytics of vergelijkbaar;
Aantoonbare ervaring en affiniteit met IT en/of IT dienstverlening;
0 -2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de rol van junior adviseur,
projectmanager of analist.

Om onze nieuwe collega te worden beschik jij verder over:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sterke communicatieve vaardigheden in gesprekken en op papier;
Flexibiliteit en het vermogen je snel aan te passen aan veranderende plannen en nieuwe
omgevingen;
Een ondernemende en initiatiefrijke persoonlijkheid (‘can do’ mentaliteit);
Het vermogen om de behoeftes en wensen van de klanten te identificeren;
Een hoog niveau van analytisch werken en denken;
De drive om onze oplossingen voor interne en klantuitdagingen te willen ‘verkopen’;
Een sterk organisatorisch vermogen;
Eigenaarschap voor je eigen ontwikkeling.

Solliciteren
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief in het Nederlands via onderstaande sollicitatie
knop. Vanwege de AVG wetgeving vragen we je jouw sollicitatie via onze website in te dienen en
dit niet via de e-mail te doen. Je mag spoedig terugkoppeling van ons verwachten over de
voortgang van de procedure. Het sollicitatieproces bestaat uit een brief/cv selectie en een
selectiedag. De eerstvolgende selectiedag zal plaatsvinden op woensdag 6 januari. Deze bestaat
uit interviews, een schrijfopdracht en een case. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Wafae Oustou (+31 6 44941207).
Over Atos
Atos is toonaangevend in digitale services met een pro forma jaaromzet van 13 miljard euro. Bij
Atos zijn op dit moment 120.000 medewerkers werkzaam, verspreidt over 73 landen. Wereldwijd
is het de grootste speler op het gebied van Cloud, Cybersecurity en High-performance Computing.
Met behulp van de diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren
ondersteunt zij klanten in allerlei marktsectoren. Ook is Atos de wereldwijde IT-partner voor de
Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat zij genoteerd aan de Euronext Paris market.
Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy en Worldline.
Wil je weten wat wij nog meer doen? Ga naar nl.atos.net.
Atos zit wereldwijd gevestigd en ambieert het om al haar medewerkers gelijke kansen te bieden.
Daarom stuurt Atos op het creëren van een inclusieve werkcultuur waarmee diversiteit op de
werkvloer wordt herkend, ontwikkeld en gerespecteerd.

