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Zeven redenen waarom 
een Young Professional 
jou verrast
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Verandering van de dynamiek
Young Professionals denken ‘out of the 
box’ en pakken problemen op een 
andere manier aan. In een steeds 
sneller veranderende wereld zijn het de 
Young Professionals die beschikken 
over de kwaliteit om kritisch te kijken 
naar bestaande waarheden en deze 
met respect voor oude kennis en 
ervaring uit te dagen.

Bostec Management & Consultancy is gespecialiseerd in het 
optimaliseren, innoveren en integreren van ICT gerelateerde 
vraagstukken in de zorg, mobiliteit en industrie. Bostec is 
ervan overtuigd dat er altijd ruimte is voor verbetering. Om jou 
optimaal te adviseren bieden wij de tandem aan van senior 
consultants met Young Professionals. De combinatie van 
jarenlange ervaring met vernieuwende blik biedt gegarandeerd 
succes. Waarom een Young Professional jou verrast en verder 
kan helpen? Dat leggen wij je graag uit.

Zeven redenen waarom een 
Young Professional jou verrast

Bostec

“Door de professionele inzet van de Young 
Professional konden wij direct verder.”

Marije Dijkstra, Compliance Officer bij Gelre ziekenhuizen

Samen sterker
Bostec koppelt de Young Professional 
aan een ervaren consultant. Hierdoor 
leert hij of zij de kneepjes van het vak 
en krijgt de ervaren consultant onder-
steuning aangereikt.

Kenmerken Young Professional
• Frisse, open blik
• Flexibel
• Enthousiast
• Leergierig en gretig

Snel aanpassingsvermogen
Door het snelle aanpassingsvermogen 
en de flexibele houding van een Young 
Professional nemen zij snel meer 
verantwoordelijkheden op zich 
gedurende opdrachten. Zij maken zich 
snel eigen met de verschillende 
werkwijzen in jouw organisatie.
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Gunstig tarief
Het uurtarief voor de inzet van Young 
Professionals is lager dan het uurtarief 
van consultants met een hoger 
ervaringsniveau. Hiermee sla je twee 
vliegen in één klap; je krijgt de ervaring 
en kennis van een medior, senior of 
principal consultant én de open blik van 
een Young Professional tegen een 
gunstig tarief.

Direct aan de slag
Onze Young Professionals zijn zelf-
standig, ondernemend en proactief en 
gaan direct aan de slag.

Over het young professional 
programma
Bostec Management & Consultancy 
heeft de ambitie om vooruitstrevend 
te blijven en de relatie tussen proces, 
organisatie (mens) en technologie in 
evenwicht te houden. Daarbij blijft de 
ontwikkeling van eigen talent 
centraal staan. De Young Profes-
sional wordt circa anderhalf jaar 
intensief begeleid in zijn of haar 
ontwikkeling, met als doel door te 
groeien naar een ervaren consultant. 
Door de jaren heen hebben onze 
Young Professionals een veelvoud 
aan projecten succesvol afgerond en 
aangetoond dat elk project zeer 
professioneel wordt uitgevoerd, 
ongeacht de rol die zij vervullen.

Voorbeelden:
•  Programma-ondersteuner bij de 

implementatie van een patiënten 
portaal in een topklinisch 
ziekenhuis

•  Testmanager bij een bloembollen 
distribiteur

•  Pilot coördinator biometrische 
gezichtsherkenning bij een 
internationale luchthaven

•  Ontwerper operationeel concept 
passenger journey bij een 
internationale luchthaven

Nieuwe technieken en media
De Young Professional consultants van 
Bostec komen met nieuwe ideeën en 
inzichten. Zij voorzien in de groeiende 
behoefte naar nieuwe specialistische 
kennis op het gebied van technieken, 
media gebruik en het adaptief zijn in 
nieuwe werkomgevingen.
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