
Word jij onze nieuwe Critical Mind?  

Critical Minds geeft jonge en ervaren talenten de kans om te ondernemen vanuit hun eigen visie en 
kracht. Met ons motto: ‘Combining Business, Fun and Purpose’, dagen wij mensen uit om het verschil te 
maken en verbetering te stimuleren. We brengen mensen en organisaties in beweging door Critical Minds 
hands-on in te zetten. Dit doen wij op het gebied van o.a. projectbeheersing in industriële organisaties.  

Critical Minds is een zelfsturende organisatie waarin jezelf zijn centraal staat. Wij kennen geen managers, 
leidinggevenden of gelaagdheid, maar we zijn een hecht team waarin wij zelf verantwoordelijk zijn voor 
ons eigen succes en die van Critical Minds. Dit realiseren we onder andere door elkaar halfjaarlijks 
feedback te geven, een persoonlijk ontwikkeltraject en door visiedagen waarin we de visie en strategie 
van Critical Minds weer aanscherpen voor de toekomst. Op basis van onze merkwaarden ‘eerlijk’ en 
‘avontuurlijk’ werken wij in vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Kortom: Een hecht team waarin 
openheid, vertrouwen en jezelf zijn centraal staat.  

Waar zijn we naar op zoek? 

De geschikte Critical Mind is: 

- HBO / WO afgestudeerd 
- Analytisch sterk 
- Oprecht en staat met twee benen op de grond 
- Verantwoordelijk 
- Een teamspeler 
- Ondernemend 
- Een echte levensgenieter  

Wat bieden we jou? 

We bieden jou een marktconform salaris (na één jaar bepaal je zelf je salaris). Daarnaast krijg je een auto 
van de zaak en 25 vakantiedagen om af en toe te relaxen. Ontwikkeling vinden wij erg belangrijk, daarom 
bieden wij elke Critical Mind een tweejarig ontwikkeltraject aan, waarbij je een steile leercurve maakt op 
professioneel en persoonlijk vlak. Er is natuurlijk ook tijd voor fun. Zo hebben we regelmatig 
vrijdagmiddagborrels, gaan we met het team op wintersport en organiseren we teamuitjes (zoals het 
bezoeken van een festival).  

Ben je nieuwsgierig en herken je jezelf in deze omschrijving? Solliciteer direct hieronder. Heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met Laura Brink (recruitment@criticalminds.nl). 

 


