
 

 

Vacature business solution consultant, voor pas 
afgestudeerden of studenten die binnenkort 
gaan afstuderen 
 
Functieomschrijving 
Voor de functie van business solution consultant, is Innovation Gateway Nederland BV op zoek 
naar pas afgestudeerden of studenten die binnenkort gaan afstuderen met een achtergrond in 
een of meerdere vakgebieden: Business information system, bedrijfsinformatica/informatica, 
wiskunde, innovatie management en/of bedrijfskunde.  

Binnen de business line Business Solution Consulting, zal de business solution consultant deel 
uitmaken van een team dat werkt op het gebied van process design & analytics. In 
teamverband zal hij/zij werken aan innovatieve oplossingen voor klanten in het kader van de 
digitalisering van de dienstverlening.  

Innovation Gateway Nederland BV biedt ook de mogelijkheid om een afstudeeropdracht uit te 
voeren.  

De business solution consultant werkt op het snijvlak tussen informatiesystemen en 
bedrijfsprocessen. Experts bij Innovation Gateway Nederland BV hebben de afgelopen jaren 
succesvol gewerkt aan de realisatie van business transformatie opdrachten bij grote klanten 
binnen de dienstverlenende sectoren Overheid, Finance, Industrie en Zorg. Innovation Gateway 
Nederland BV biedt je de gelegenheid om naast de kennis van je vakgebied ook kennis en 
ervaring op te doen in de business domeinen van onze klanten en de werkwijzen die we 
hanteren.  

Functie-eisen 
• Afgeronde WO-opleiding of gaat binnenkort afstuderen bij voorkeur in business 

information systems; bedrijfsinformatica/informatica; wiskunde; innovatie management 
en/of bedrijfskunde.   

• Enthousiaste en evenwichtige persoonlijkheid die initiatieven ontwikkelt en ook doorpakt, 
outside-in denker 

• Sterke analytische vaardigheden 
• Kennis van business information system en business process management  
• In staat zijn om informatie/requirement analyses uit te voeren, en processen te ontwerpen   



• Kennis van gangbare methoden voor procesontwerp, informatieanalyse  
• Teamplayer 
• Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.  
• Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. 

Aanbod 
Wanneer je aan de slag gaat bij Innovation Gateway Nederland BV bieden wij jou: 
• De mogelijkheid om mee te werken aan uitdagende innovatieprojecten en –programma’s in 

het digitale werkveld  
• Een open en inspirerende cultuur  
• Samenwerken in een team van enthousiaste professionals  
• Trainingsmogelijkheden en deelname aan conferenties 
• Een goed salaris, afgestemd op je rol, ervaring en prestaties  
• Collectief pensioen 
• Faciliteiten om prettig te kunnen werken, zoals een laptop, smartphone en leaseauto of 

indien gewenst alternatieve vervoersregeling  

Kijk op onze website voor meer informatie: www.ig-nl.com 
 
Contact 
Je kunt je brief en CV naar recruiting@ig-nl.com sturen of contact opnemen met Ronald 
Konijnenberg, tel 06 30 34 14 43 

http://www.ig-nl.com/
mailto:recruiting@ig-nl.com
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