Zo vind je de Strategy Consultants van morgen
Herken de high & hidden potentials en besteed je tijd aan hen die het verdienen
Lijkt of ís een persoon het talent dat ik zoek? Die vraag stelt 61% van de recruiters in Nederland,
zonder daar een bevredigend antwoord op te krijgen. Als je het van de buitenkant niet kunt zien
waartoe iemand in staat is of zal zijn, moet je een kijkje van binnen nemen. Tussen de oren. Welke
vaardigheden zijn essentieel voor de functie strategy consultant? Of nog beter, waarin onderscheid
een strategy consultant topper zich van de rest? Het antwoord is te vinden in het brein.
BrainsFirst NeurOlympics: bias-free inzicht in potentieel
De wetenschappelijk onderbouwde Brain-based Assessment Games van BrainsFirst
stellen je in staat 16 verschillende brein-skills te meten. Denk hierbij aan anticipatie,
stressbestendigheid, patroonherkenning, snelheid van denken en (mentale)
flexibiliteit. De scores geven een uitgebreid overzicht over iemands unieke brein-skills,
letterlijk de biologische ‘prestatie-bouwstenen’ van een kandidaat. Betrouwbaar, valide
en objectief.
Vergroot zorgeloos jouw talent pool door op een andere manier naar talent te kijken.
De match tussen wat een baan voor eisen stelt aan een brein en wat iemand van nature kan, bepaalt
grotendeels het toekomstige succes op de werkvloer. Om deze match te kunnen maken, is het
belangrijk om te weten over welke ‘prestatie-bouwstenen’ een kandidaat moet beschikken voor een
bepaalde functie. BrainsFirst kijkt verder dan IQ en CV en zoomt in op de brein-skills die specifiek voor
bijvoorbeeld een strategy consultant essentieel zijn. Op basis van game-data van jullie sollicitanten en
een uiterst zorgvuldig samengesteld “strategy consultant” doelprofiel selecteert BrainsFirst de best
passende kandidaten voor jullie kantoor. Hierdoor kun je, je kostbare tijd aan de juiste kandidaten
besteden.
Zo ziet het brein van een strategie consultant eruit
Op basis van onderzoek bij verschillende toonaangevende consultancy
kantoren heeft BrainsFirst ontdekt dat de klassieke IQ score niet de
belangrijkste voorspeller is om als strategy consultant echt succesvol te
zijn. Het brein van de echte strategy consultants is voornamelijk scherp
afgesteld op de werkgeheugencapaciteit. Dit refereert aan de
hoeveelheid informatie die je tegelijkertijd in gedachten kunt houden,
terughalen, toepassen en combineren om je werk te kunnen doen.
Werkgeheugen capaciteit is een belangrijke bouwsteen voor
gedragseigenschappen zoals: creativiteit, probleemoplossend vermogen
en pro-activiteit. Daarnaast zijn brain skills zoals snel besluitvaardig en
resultaatgericht handelen (aandacht snelheid), Doorzettingsvermogen
(aandacht concentratie) en het kunnen improviseren en veranderen van perspectief (control: mental
flexibility) cruciaal om te excelleren in de werk-context van een strategy consultant.
Op zoek naar strategy consultancy talent van de toekomst?
BrainsFirst helpt jullie graag de talenten die van nature top zijn te onderscheiden van de groep die er
alleen van de buitenkant op lijkt. Dat lukt ons door het matchen van brein en baan.
Interesse? Bel Floris Jan Masmeijer op +31 6 10 94 95 49 of mail naar floris@brainsfirst.com

