Werkstudent Gupta Strategists
September 2020 t/m februari 2021 – 8 uur per week

Wie zijn we?
Gupta Strategists is een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector, in binnenen buitenland. We werken onder meer voor ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, ggzinstellingen, overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en patiëntenorganisaties.
Voor alles wat we doen geldt: het moet de zorg aantoonbaar beter maken. We adviseren over
strategische vraagstukken, reiken innovatieve ideeën aan, implementeren een nieuwe strategie,
ondersteunen daar waar complexe (markt)analyses nodig zijn, een nieuw businessmodel
ontwikkeld moet worden of een ingrijpende verandering aanstaande is. Kenmerkend aan onze
werkwijze is dat we diepgaande inhoudelijke kennis op creatieve wijze combineren met een
praktische insteek.
Gupta bestaat uit een hecht team van ongeveer 35 consultants, met uiteenlopende
studieachtergronden. We hebben geen kantoor. We werken het liefst bij onze opdrachtgevers en
op vrijdag zijn we als team bij elkaar op één locatie.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een student die een half jaar lang met ons meedraait. Je ondersteunt bij
verschillende projecten. De ene week doe je onderzoek naar ontwikkelingen in de GGZ-markt, de
andere week analyseer je jaarrekeningen van ziekenhuizen. Je bent op vrijdag beschikbaar om
samen met ons op één van onze werklocaties te werken (vaak Utrecht of Amsterdam).
We zoeken een masterstudent of laatstejaars bachelorstudent. Je studieachtergrond maakt niet
uit, maar je beschikt over sterke analytische skills, het vermogen om zelfstandig aan problemen te
werken en een drive om resultaten neer te zetten.

Wat bieden we?
Je werkt vanaf dag 1 mee aan uitdagende projecten 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. En
daar staat ook nog eens een mooi salaris tegenover. 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. Dat is een ervaren consultant die je begeleidt en zorgt dat je het
maximale uit je tijd als werkstudent haalt.

Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur uiterlijk 2 augustus 2020 een korte motivatiebrief, samen met je CV en
cijferlijsten van VWO en universiteit naar joost.devries@gupta-strategists.nl.
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