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Betreft: Sollicitatie Bedrijfscontacten bestuur Expedition Strategy  

Beste Hugo, Rick, Marnix en Anna, 

Naar aanleiding van positieve ervaringen in mijn omgeving en het koffietje met Marnix wil ik mijn 

interesse kenbaar maken voor de functie van Bedrijfscontacten. Toen ik zag dat er een nieuw bestuur 

gezocht werd voor het organiseren van Expedition Strategy in 2023 was ik namelijk gelijk 

enthousiast! Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben een 22-jarige student, die naast een actief 

sociaal leven, erg gedreven, leergierig en enthousiast is. Ik zal kort toelichten wat ik nu doe en 

waarom ik denk dat Expedition Strategy, en specifieker de functie Bedrijfscontacten, iets voor mij is. 

Te beginnen met mijn academische loopbaan. In 2019 ben ik begonnen met de bachelor Business 

Administration met de specialisatie minor Management Control. Nadat ik deze afgelopen zomer 

succesvol heb afgerond, ben ik begonnen aan mijn dubbele master, namelijk International Financial 

Management en Management Accounting & Control. Mijn achtergrond heeft mij al een stevige basis 

gegeven in de financiële aspecten van bedrijven en strategische besluitvormingen. Echter ben ik nog 

wel erg benieuwd naar hoe strategy consulting bedrijven deze kennis toepassen in de praktijk. 

Gerelateerd aan deze studies ben ik lid bij de studievereniging FSG, waar ik in november 2022 als 

deelnemer van de Controlling Tour de waarde van een dergelijk evenement heb kunnen ervaren. Het 

was een geweldige kans om een kijkje te nemen in de dagelijkse praktijk van de financiële wereld en 

te netwerken met professionals. Tijdens deze dagen merkte ik dat ik erg veel energie krijg van het 

contacteren en leren kennen van verschillende bedrijven. Door mijn open houding en brede 

interesse ben ik een toegankelijk persoon. Hierdoor voel ik mij snel thuis in nieuwe groepen en kan ik 

goed relaties onderhouden en opbouwen. 

De Controlling Tour beviel mij zo goed dat ik nu zelf graag zo'n evenement wil organiseren. Bij 

Expedition Strategy zie ik daarvoor een mooie kans. Zeker omdat strategy consultancy een vakgebied 

is dat mijn belangstelling opwekt. Dit merk ik ook tijdens mijn studie. Hierdoor vind ik een dergelijke 

ervaring niet alleen van toegevoegde waarde voor mijn ontwikkeling, maar ik vind het ook belangrijk 

dat andere studenten de kans krijgen om de cultuur van verschillende bedrijven te ontdekken.  

Door mijn eerdere ervaring in combinatie met mijn persoonlijkheid, beschouw ik mezelf als een 

geschikte kandidaat voor deze positie. Binnen de functie Bedrijfscontacten zal ik verantwoordelijk 

zijn voor het maken en onderhouden van contacten met verschillende bedrijven, de afstemming van 

belangen van bedrijven en doelstellingen van het evenement en voor het coördineren van 

communicatie tussen de betrokken partijen. Vanwege mijn open houding en sociale vaardigheden 

denk ik dus de belangen van Expedition Strategy goed te kunnen vertegenwoordigen en het 

evenement positief op de kaart te kunnen zetten bij zowel (potentiële) bedrijven als (potentiële) 

deelnemers. 

Graag licht ik mijn motivatie verder toe in een persoonlijk gesprek.  

Met vriendelijke groet, 

Mel Viester 
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