
Product owner stage bij ConsultancyExit.com 
Wordt product owner van een innovatief online recruitment platform voor de top van de 

strategy consultancy markt 

 

Locatie: Herengracht 450, Amsterdam 

Propositie 

 Hands-on product owner stage bij innovatief, online recruitment bedrijf 
 Het identificeren van online best practices uit verschillende industrieën (e.g. travel) en deze 

implementeren in een traditionele industrie (top tier executive search) 
 Direct samenwerken met de oprichters (oud McKinsey, Roland Berger en Rocket Internet) 
 Het mandaat om snel impact te maken en concrete stappen te zetten om het bedrijf te helpen 

de industrie te vernieuwen 
 Werken in een zeer snelgroeiende jonge start-up aan de Herengracht in Amsterdam 

 

Bedrijfsinformatie: 

ConsultancyExit.com is een online platform waarmee we top tier strategy consultants (e.g. McKinsey, 
BCG, Bain) op een voor hen efficiënte en gebruiksvriendelijke manier toegang bieden tot relevante 
rollen bij scale-ups (e.g. Hellofresh, Foodora), corporates (e.g. ING, LeasePlan) en private equity 
kantoren. ConsultancyExit.com is gestart in 2017 en groeit zeer snel.  

ConsultancyExit.com heeft een unieke omnichannel benadering in de top van de executive search markt 
in Nederland. Deze omnichannel benadering bestaat uit een zeer gebruiksvriendelijke online propositie 
(ConsultancyExit.com), CRM en innovatieve online marketing strategie. Dit bedrijf wordt geleid door 
Peter Zeeuw van der Laan en Maarten van der Kwaak waarmee je direct zult samenwerken 

Ons kantoor is gevestigd aan de Herengracht 450 in Amsterdam (zie foto’s hieronder). Ons team bestaat 
uit 2 co-founers, 3 vaste werknemers en gemiddeld 1 a 2 stagiairs.   

 

 



Peter Zeeuw van der Laan   Maarten van der Kwaak 

LinkedIn     LinkedIn 

 

 

 

 

Co-founder ConsultancyExit.com  Co-founder ConsutlancyExit.com 
Founder TheInsideCoach.nl   Founder Legal Top Talent 
Voormalig McKinsey consultant   Co-Founder The Legal Bench 
Voormalig M. Director bij Rocket Internet Voormalig Roland Berger consultant 
MSc Applied Physics, TU Delft   MBA, INSEAD 

 

Verantwoordelijkheden: 

 Verzamelen en structuren van de requirements van een nieuwe versie van ConsultancyExit.com 
en de achterliggende (CRM) database d.m.v. 

o Interne input (beide founders hebben al verschillende platformen gebouwd en getest) 
o Interviews met eindgebruikers 
o Reviews van andere websites en CRM systemen 
o Frequente brainstormsessies met de founders 

 Selecteren en aansturen van verschillende externe partijen die ondersteunen bij het bouwen 
van een nieuwe front-end en CRM, incl. controle, testen en verbeteren van opleveringen 

 Het doorvoeren van continue verbeteringen in de CRM na de testfase 
 Opstellen en implementeren van een innovatieve online marketing strategie 
 De lancering van vergelijkbare, andere platformen in nieuwe verticals 
 Het uitwerken en implementeren van andere ideeën die je hebt: initiatief wordt zeer 

gewaardeerd en ondersteund vanuit de founders 

 

Requirements: 

 Ondernemende, proactieve houding 
 WO achtergrond. Bij voorkeur een relevante (e.g., Strategic Product Design of Business 

Information Management) of technische achtergrond met goede resultaten 
 Affiniteit met websites (je hoeft niet zelf te programmeren, maar handig als je hier al enige 

ervaring mee hebt, bijvoorbeeld met Wordpress), incl. front end (oog voor design)  
 Affiniteit met werken met Excel en/of andere vergelijkbare programma’s 
 Minimaal 3 maanden beschikbaar voor minimaal 3 dagen in de week (bij voorkeur 4) 
 Minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amsterdam (thuiswerken in overleg mogelijk) 


