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(Medior) Consultant Market Intelligence 
Analytisch talent met de ambitie in strategie consulting 

 

Over Annalise Market Intelligence 
Annalise is een gespecialiseerde strategie consultancy boutique met een focus op market 

intelligence. Al ruim 35 jaar voorzien wij onze klanten van de juiste inzichten en duiding van hun 

externe omgeving door middel van onze market intelligence. Dit stelt ze in staat om onderbouwd 

beslissingen te nemen op het gebied van strategie, business development, marketing en sales. 

Vanwege een sterk toenemende opdrachtenportefeuille en de kansen die er zijn op de huidige 

markt, zijn wij op zoek naar een Consultant Market Intelligence (2-4 jaar). 

Jouw rol als consultant 
Als consultant ben je van begin tot eind betrokken bij projecten. Je voert marktonderzoek uit aan 

de hand van verschillende onderzoeksmethodieken zoals uitgebreid bronnen- en deskresearch en 

expert interviewing. Je voert zelfstandig analyses uit over je onderzoeksbevindingen en -inzichten en 

zorgt er voor dat je adviezen op de juiste wijze in een storyline en rapportage worden verwerkt. 

Je gaat mee naar de klant tijdens de intake maar ook bij oplevering. Sterker nog: de kans is groot dat 

jij een deel van de oplevering presenteert bij de klant! Als je niet aan projecten werkt, ondersteun je 

de organisatie bij business development activiteiten of je werkt aan de (inhoudelijke) ontwikkeling 

van jouw als persoon en/of Annalise als geheel. 

Jouw profiel 

• Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur maar niet noodzakelijk in een 

economische richting of béta 

• Minimaal 2-4 jaar relevante werkervaring. Ervaring binnen consultancy is een pré 

• Je hebt affiniteit met market intelligence, research en/of het geven van onderbouwde adviezen 

• Je bent analytisch sterk en je hebt ervaring in het werken in projectverband 

• Daarnaast heb je een sterk klantgerichte focus en een zelfstandige en professionele instelling.  

Wat biedt Annalise Market Intelligence 
Een mooie uitdaging voor iemand die binnen een klein, hooggekwalificeerd en gemotiveerd team 

voor het Nederlandse en internationale bedrijfsleven wil opereren en graag zijn/haar stempel wil 

drukken op de verdere ontwikkeling van de organisatie.  

Wij bieden je een dynamische omgeving waarin je echt impact kunt hebben op de business van je 
klant en waar je als ervaren professional de ruimte krijgt om jouw kennis, vaardigheden en 
ondernemerschap optimaal in te zetten. Door de diversiteit in klanten en type projecten doe je veel 
en snel ervaring op, zowel in de breedte als in de diepte waardoor je een zeer uitgebreide skillset 
ontwikkelt waar je je hele werkzame leven profijt van zult hebben! Vanaf dag 1 kijken we samen 
waar je wensen en potentie liggen en hoe je je kunt door ontwikkelen naar senior-consultant. 
 
We bieden je een marktconform salaris met een interessante resultaatafhankelijke component. Ons 

kantoor is gevestigd in Creative Valley, pal naast Utrecht CS. 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en motivatie naar Sander Notenboom 

(info@annalise.nl) . Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen via 030 214 83 03. 
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