Vaste werkstudent Gupta Strategists

November 2021 t/m april 2022 – 8 uur per week

Wie zijn we?
Gupta Strategists is een strategisch adviesbureau gefocust op de gezondheidszorg. We zijn
marktleider in onze niche en groeien snel.
De gezondheidszorg verandert continu en in rap tempo. Deze veranderingen raken de spelers in
de sector en hebben impact op de zorg die we allemaal gebruiken. Wij helpen onze klanten om
grip te krijgen op hun problemen en uitdagingen om te zetten in kansen.
We bedienen een breed spectrum aan klanten. Van ziekenhuizen tot zorgverzekeraars en van
investeerders tot de overheid. Elke opdracht is anders: de ene week begeleiden we een
overnametraject, de andere helpen we klanten met het implementeren van een strategie.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een werkstudent die een half jaar lang met ons meedraait. Je bent daarvoor
op vrijdag beschikbaar om samen met ons op een van onze werklocaties (doorgaans in Amsterdam
of Utrecht) of digitaal te werken. Het kan zijn dat je elke week bij een ander project helpt, dus
flexibiliteit is een vereiste.
Een specifieke studieachtergrond is niet belangrijk, maar we zoeken een student in de master- of
eind bachelorfase. Een sterke analytische skillset is wel belangrijk, net als het vermogen om
zelfstandig aan problemen te werken en een drive om resultaten neer te zetten.

Wat bieden we?
Je werkt vanaf de start mee aan uitdagende opdrachten met een grote impact op de zorg. Je krijgt
een unieke kans om van dichtbij mee te maken hoe het is om als strategieconsultant te werken.
Wij zorgen uiteraard dat je de spullen krijgt die je nodig hebt om aan de slag te gaan.
Ontwikkeling van mensen staat bij ons centraal. We bieden werkstudenten daarom een
trainingscurriculum op maat aan, gevuld met trainingen die onze startende consultants ook volgen.
Daarnaast krijg je een mentor. Dit is een ervaren consultant die je persoonlijke ontwikkeling
begeleidt en zorgt dat je het maximale uit je tijd als werkstudent haalt.

Solliciteren
Stuur een motivatiebrief, samen met je CV en cijferlijsten van VWO en universiteit uiterlijk 27
september naar paulien.stegehuis@gupta-strategists.nl als je geïnteresseerd bent. Na een briefen CV-selectie vinden gesprekken plaats. Deze gesprekken vinden plaats op 8 oktober 2021.
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