Gezocht: junior consultant (2 à 3 jaar ervaring)
Als junior consultant ben jij een belangrijke schakel tussen
probleem en oplossing!
WAT JE TEGEN JE VRIENDEN EN FAMILIE ZEGT WAT JE DOET?
Ik haal de beste prestaties uit technische systemen, mensen en
bedrijfsprocessen!
WIE ZIJN WIJ?
Delta Pi is een adviesbureau met een breed opererend werkveld en heeft
ervaring met een grote diversiteit aan complexe vraagstukken. De afgelopen
jaren hebben we mogen bijdragen aan vele niet alledaagse, ongewone,
uitdagingen. Zo hebben we werk mogen maken van het managen van de integrale
veiligheid bij het grootste metroproject van het land, van het managen van de
risico’s en de informatiebeveiliging rondom het beheer van alle pathologische
gegevens in Nederland, van het risicomanagement rondom de introductie van
nieuwe productietechnologieën bij de grootste staalproducent van het land en
van het (RAM) prestatiemanagement bij het ontwerp en de bouw van de grootste
zeesluis ter wereld. Zomaar een greep uit onze dagelijkse werkzaamheden!
WAT GA JE DOEN?

1. Je komt te werken bij de markteider als het gaat om het risicogestuurd
oplossen van vraagstukken;
2. Je komt te werken voor toonaangevende opdrachtgevers zoals
Rijkswaterstaat, ProRail, Tata Steel, VolkerWessels, Mammoet en Gasunie;
3. Je adviseert bij de implementatie van o.a. Risicomanagement en
Assetmanagement;
4. Je voert analyses op maat uit en stelt de benodigde adviesrapportages op;
5. Je bent medeverantwoordelijkheid voor het beoordelen van gestelde
prestatie-eisen;
6. Je voert Life Cycle Costs berekeningen uit;
7. Je voert diverse analyses uit zoals: risico,- FMECA,- SIL,- en RAMS analyses;
8. Je bent het visitekaartje van Delta Pi en draagt onze visie en werkwijze uit.

JOUW PROFIEL:
1. Je hebt een universitaire achtergrond in een technische of bedrijfskundige
richting;
2. Je denkt in termen als risico, kansen en oplossingen;
3. Je krijgt veel vrijheid om je werk zo in te delen dat het bij je past, want wij
vinden balans tussen werk en privé erg belangrijk;
4. Je komt zowel zelfstandig als in teamverband tot je recht;
5. Je hebt een scherp analytische geest;
6. Je hebt een praktische insteek in het aandragen van oplossingen;
7. je hebt een positief nieuwsgierige houding en je bent doortastend.

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?
Zie jij aansluiting tussen jouw profiel en deze vacature? Wil jij je daarnaast
verder ontwikkelen binnen risicomanagement?
Stuur dan je cv en motivatie naar Margarita Rivas via m.rivas@delta-pi.nl en wij
nemen binnen enkele werkdagen contact met jou op!

