
 

Junior Consultant Data-analyse 

 

TEC IT ? 

Weer één van die duistere recruteringsbureau’s ? Een opdringerig interimkantoor dat je stalkt met 

telefoontjes ?  Een nieuwe Internet of Things hype ? 

Niks van dit alles. TEC IT is een onafhankelijk IT-consultancy bedrijf. We horen bij een grote Europese 

speler, The House of HR: een huis vol bedrijven die zich bezighouden met het koppelen van de juiste 

werknemer aan het best passende bedrijf. Onze kamer in dat huis is TEC IT: ons bedrijf zoekt (en vindt) 

de beste IT’ers voor grote bedrijven in België. 

We werven dus IT experten en young talents aan, en ‘detacheren’ hen als consultant bij één van de 

vele bedrijven in onze portefeuille. 

Voor onze young talents gaan we een stap verder. Twee jaar lang geven we je de volledige 

ondersteuning: we plaatsen je bij één van onze bedrijven, we betalen je opleidingen die je nodig hebt 

voor je opdracht, je krijgt ook coaching in soft skills, een stevige maandwedde en een coole wagen. En 

wat na die twee jaar ? Dan kan je in dienst gaan bij de klant, als een volwaardige (niet meer zo junior) 

werknemer die een mooie carrière kan maken ! 

 

Onze klant ? 

Onze klant geeft IT-opleidingen voor eindgebruikers in Vlaanderen, Brussel en Zuid-West Nederland 

en ondersteunt klanten in digitale transformatieprocessen met software-opleidingen, strategisch 

advies en consultancy. 

Ze zijn gebaseerd in Antwerpen. 

 

Concreet ? 

 Als consultant en trainer opereer je op het snijvlak van ICT en Business processes. Change (van 
mensen en organisaties) is een belangrijke driver in je opdrachten 

 Via een interne opleiding leer je de organisatie, het concept van onze klant en zijn klanten 
kennen 

 Eens ingewerkt verzorg je opleidingen (zowel intern als op locatie bij klanten), geef je Webinars 
en online trainingssessies vanuit Antwerpen 

 Je ontwikkelt nieuwe trainingen en content. Daarnaast onderhoud je in teamverband 
bestaande content met behulp van de modernste technieken en systemen 

 Je adviseert en bouwt analyses, rapportages en BI oplossingen voor klanten en werkt 
voortdurend op het snijvlak van ICT en Business 

 Je volgt en signaleert de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT/software, 
opleiden van professionals en bedrijfsontwikkelingen 

 Je ondersteunt en adviseert de organisatie over (nieuwe) diensten en producten 
 Je ondersteund sales en voert adviesgesprekken bij prospects en klanten 



 Je bent een ambassadeur van de organisatie  

 

Voel je je geroepen ? 

- Je heeft een afgeronde universitaire opleiding of gelijkwaardig door ervaring 

- Sterk analytisch denkvermogen gekoppeld aan uitstekende communicatieve eigenschappen 

- Je werkt graag met mensen en bent resultaatgericht 

- Je kan de vraag van de klant vertalen naar doelgerichte, praktische opleidingen en trainingen 

- Je bent een doorzetter die discipline koppelt aan een directe en open communicatie 

- Je woont bij voorkeur in een van de volgende regio's: Limburg, Vlaams Brabant, Antwerpen of 

Oost Vlaanderen  

- Je kan je opleidingen en trainingen verzorgen in het Nederlands, Engels en Frans (eventueel 

met extra voorbereiding). Duits of een andere veel gesproken taal in de EU is een pluspunt 

- Bereid om regelmatig bij klanten op locatie, in België en Nederland, te werken en incidenteel 

een opdracht in andere EU-landen uit te voeren 

… dan houden we een stoel warm voor jou. Kom gerust eens langs voor een babbel! 

 


