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WAT IS PIETERMAN CONSULTING?  
 
Substantieel bijdragen aan het verbeteren van continuïteit en kwaliteit van klantcontactomgevingen in 
Nederland en Europa. Hierbij staan de 3 deelgebieden Customer Lifecycle, Customer Experience en 
Customer Value centraal. Met als doel om de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, efficiency, 
ratio’s, productiviteit en resultaten in een organisatie te verbeteren zodat klanten loyaal worden en 
blijven. 
 
ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
Als consultant ben je een ervaren professional die binnen Pieterman speciaal wordt opgeleid om bij 
diverse klantcontactomgevingen het geheel van mensen, processen en middelen te kunnen analyseren, 
om daaropvolgend advies, ondersteuning en sturing te bieden aan (potentiele) klanten met als resultaat 
meer rendement. 
 
 
WAT IS PIETERMAN PROJECTS? 
 
Wanneer u de ambitie heeft om richting de toekomst relevant te zijn en te blijven moet uw organisatie 
op rolletjes lopen. Pieterman Projects stelt u en uw bedrijf in staat om optimaal te presteren in de gehele 
customer journey. Dit doen we door de focus te leggen op wat uw klant écht belangrijk vindt. Zowel 
processen en middelen als de menselijke omgang hiermee worden duurzaam verbeterd en we beloven u 
hierin resultaatbereikend te zijn. 
 
 
ONZE INTERNATIONALE MISSIE 
 

“PREMIUM & SINCERE CUSTOMER EXPERIENCE FOR EVERY INDIVIDUAL WORLDWIDE” 

 
DE ACTIVITEITEN 
 

 Verwerven van opdrachten 
De consultant verwerft zelfstandig opdrachten bij organisaties waarbij verbetering in klantcontact 

een belangrijke rol speelt. 

 

 Analyseren van klantcontactomgevingen 
Als de offerte is goedgekeurd en de opdracht binnen is, kan de consultant beginnen met de 

uitvoering van het adviestraject.  

De klantrelatie met Pieterman Consulting start met een quickscan, waarbij de consultant het geheel 

aan middelen, processen en mensen analyseert, constateringen vaststelt en op basis van de 

bevindingen de conclusies en het advies van het vervolgtraject weergeeft aan de opdrachtgever. 

 

 

KLANTCONTACT CONSULTANT PIETERMAN PROJECTS  
(FULLTIME) 

 



2 | P a g e  
 

 Implementeren 
Na het adviseren van het verbetertraject kunnen er drie situaties ontstaan; 

 

1. De klant voert het verbetertraject zelfstandig uit 

2. De klant en de Pieterman Consultant voeren het verbetertraject gezamenlijk uit 

3. De Pieterman consultant voert het verbetertraject uit voor de klant. 

 

Het geheel van de ontstane activiteiten betekent; het ontwikkelen van de klantcontactstrategie, het 

ontwikkelen van de new business-strategie, het ontwerpen van klantbedieningsconcepten, 

projectmanagement, het begeleiden van directie, management en medewerkers om de veranderde 

werkwijze eigen te maken en het opleiden van de betrokkenen. Zodat de organisatie, als de 

consultant niet meer aanwezig is, de taken kan overnemen. 

 

FUNCTIE-EISEN 
 

 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskundig of management 
 Minimaal 5 jaar werkervaring is een commerciële omgeving 

 
 
DE COMPETENTIES 
 

 Overtuigingskracht  
 Leiderschap 
 Conflicten durven en kunnen aangaan  
 Analytisch vermogen 
 Conceptueel denken 
 Ambitieus 

 
 
 
WAT BIEDT DEZE FUNCTIE JOU?  
 
Wij bieden jou een intensieve begeleiding en een marktconform salaris 
 
 
GRIJP JIJ DEZE UITDAGING VOL OVERTUIGING AAN?? 
 
Reageer door je motivatie en CV op te sturen naar staffing@pieterman.com  
 
 
 
 

 

 Commercieel inzicht hebben en klantgericht zijn 
 Oordeelsvorming 
 Kritisch 
 Op-denken 
 Sparringpartner 

 


