
Consultant Financial Services

Voor wie?
• Minimaal 2 jaar werkervaring 

als extern Consultant in 

financial services

• Of een afgerond 

traineeship bij een 

financiële dienstverlener of 

pensioenuitvoerder

• Design thinking/Lean

• Digitale strategie en 

transformaties

• Spreekt en schrijft vloeiend 

Nederlands en Engels
TOP OF MINDS EXECUTIVE SEARCH & INTERIM I IG&H

K ANDIDA ATPROFIEL



Al ruim drie decennia 
lang transformeert IG&H 

toonaangevende bedrijven om 
koploper binnen hun sector te 

worden. En met succes, zo gaan 
de aanvragen voor digitale 
innovatietrajecten binnen 

de sector Financial Services 
momenteel door het dak. Dit 
maakt dat er ruimte is voor 

meerdere Consultants binnen 
de financial-services-praktijk.
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Waar de IT-afdeling voorheen driehoog-achter werkte, is dit 
specialisme tegenwoordig een centraal onderdeel van de meeste 
bedrijven. Om relevant te blijven, moeten bedrijven continu inhaken 
op de snelle digitale veranderingen. Opgericht in 1988 vanuit een 
Rotterdamse studentenkamer, helpt het van oorsprong strategische 
adviesbureau IG&H bedrijven te innoveren en transformeren door 
consultancy met technologie te combineren. Waar de focus in de 
eerste jaren vooral op retail lag, is het bedrijf inmiddels dankzij 
jarenlange ervaring en marktkennis ook sectorspecialist op het 
gebied van gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Gesteund op state of the art-technologieën biedt IG&H bedrijven 
verschillende duurzame totaaloplossingen. Denk hierbij aan 
projecten rondom het ontwikkelen van nieuwe (digitale) 
klantproposities en diensten voor toonaangevende 
pensioenuitvoerders, verzekeraars en banken. Sterker nog, er waait 
een frisse energie door de financiële branche en er is ontzettend 
veel vraag naar innovatie. Om ervoor te zorgen dat alle vragen 
volgens de hoge IG&H-standaarden worden opgelost, zijn er 
momenteel plekken vrij voor meerdere Consultants Financial 
Services.

Over IG&H
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O V E R  H E T  B E D R I J F



Projecten from scratch neerzetten, opbouwen en begeleiden, hierop 
gaat de Consultant Financial Services volledig ‘aan’. Voor een 
vloeiend verloop van de vaak complexe en uitdagende opdrachten 
zet IG&H altijd een mix van sectorkennis en competenties in, zoals 
Technology Consultants of Data Experts. Multidisciplinair 
samenwerken en communiceren zijn deze Consultant Financial 
Services daarom op het lijf geschreven. Bovendien biedt zij/hij overal 
een goed luisterend oor, zegt waar het op staat en scheidt in een 
split-second de hoofd- van de bijzaken.

Voorbeelden van typische financial-services-projecten zijn onder 
andere complete IT-landschappen vervangen op basis van een 
agile-werkwijze. Maar er zijn ook meer design-gerelateerd trajecten, 
zoals de introductie van nieuwe vormen van klantbediening, zoals 
apps en chatbots. Dit houdt in: veel gebruikers- en klantonderzoeken 
doen om de ervaringen in de praktijk te toetsen. Zo weet de 
Consultant Financial Services zeker dat de oplossing daadwerkelijk 
werkt. Daarnaast lost zij/hij mogelijke knelpunten snel op en laat de 
transitie voor iedereen zo geruisloos mogelijk verlopen.

Een achtergrond in de consultancy heeft de voorkeur, maar IG&H 
staat ook open voor kandidaten met een achtergrond in de financial-
services-business. Denk hierbij aan Product Owners, Scrum Masters 

Consultant Financial 
Services
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V A C A T U R E



en Business Developers. De Consultant Financial Services heeft in 
ieder geval kennis en ervaring op het gebied van strategie-executie 
en in het bijzonder innovatietrajecten en digitale transformaties 
binnen de financiële dienstverlening opgedaan.

IG&H bestaat in het totaal uit zo’n 300 mensen die 30/70 zijn 
verdeeld over Portugal (voornamelijk Software Developers) en 
Nederland (Consultants). De Consultant komt terecht in een vijftig 
man tellend team. Zij/hij voelt zich thuis in een platte organisatie met 
een topsportmentaliteit en tegelijkertijd aanvoelt als een warm bad. 
Samenwerken is bij IG&H de sleutel en dus biedt de Consultant 
Financial Services haar/zijn collega’s graag hulp aan. Uiteraard kan 
zij/hij dit ook terugverwachten door begeleiding on the job en 
opleidingsmogelijkheden. En is er een succes behaald? Dan wordt dit 
altijd samen gevierd.

Wat betreft de niet-werkgerelateerde extra’s wordt er eveneens goed 
geïnvesteerd in de IG&H’ers. Zo zijn de versbereide lunches, 
teamactiviteiten en legendarische feesten aan de orde van de dag. 
Geen wonder dat het bedrijf in 2019 is uitgeroepen tot Best 
Workplace. En met een NPO van >60 zal dit waarschijnlijk niet de 
laatste keer zijn.

Interesse? 
IG&H werkt voor invulling van deze vacature 
met Top of Minds. Neem voor meer informatie 
contact op met Catherine Visch via
catherine.visch@topofminds.com
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catherine.visch@topofminds.com

