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Vacature – Associate partner Business Intelligence  
 

Functiebeschrijving 

Als associate partner ben je medeverantwoordelijk voor het resultaat van de groep. Business intelligence kent 

voor jou geen geheimen, zowel organisatorisch, vakkundig als projectmatig. Je netwerk bestaat uit CIO’s, CFO’s 

en directies van de top 500 organisaties in Nederland. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Zorg dragen voor goede projectresultaten en tevreden opdrachtgevers 

• Relatiemanagement en zorgen voor vervolgopdrachten binnen de huidige relatiekring 

• Het begeleiden van projectmanagers en projectteams bij opdrachtgevers 

• Het uitbreiden van het netwerk, door onder andere over business intelligence te publiceren 

• Nieuwe opdracht verwerven, met name binnen de Randstad 

• Het mede ontwikkelen van nieuwe diensten en producten 

• Adviseren van opdrachtgevers op board-level 

 

Functiecompetenties 

• Gesprekspartner van directie en management 

• Commercieel vaardig, klant- en resultaatgericht 

• Ruime ervaring met het (op afstand) leiding geven aan projectteams 

• Groot politiek bewustzijn en uitstekende stakeholdersmanagement vaardigheden 

• Een uitstekende netwerk, met name in de zorg, de gemeentelijke overheid en het onderwijs 

• Resultaatverantwoordelijk 

• Uitstekende adviesvaardigheden 

 

Contact opnemen? 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, neem dan contact op met Bernard Vuijk of Daan van Beek. 

 

Over Passionned 

Passionned is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in business intelligence, intelligente 

organisaties en gedrag. “Mensen beter laten samenwerken” is waar Passionned voor staat. Met moderne 

technologie, betere stuurinstrumenten en bijpassende gedragscompetenties voor leidinggevenden en 

medewerkers. Met een grote, snel groeiende klantenkring in het bedrijfsleven en de publieke sector. 

 

Passionned organiseert elk jaar de Business Intelligence Awards. De award is een prestigieuze prijs voor de 

“slimste organisatie van Nederland” die onlangs door het Diakonessenhuis Utrecht is gewonnen. Passionned 

voert ook onderzoek uit naar organisaties en tooling, zoals de bekende Nationaal BI Survey, de ETL Tool Survey 

en de BI Tool Survey. 

 


