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Beste Insider,
Heb je interesse in consultancy? Deze mail bevat de volgende relevante onderwerpen:
Best Graduates  Kom in contact met partijen als BCG en win 10.000 EUR
Interview met Sebastiaan van OC&C
Aankomende business courses zoals Alpine University van McKinsey
Rockstar CV's

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=98754f9922&view=pt&q=the%20inside%20coach%20mail%20oc%26C&qs=true&search=query&th=151a… 1/4
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Best Graduates

Insiders worden door Best Graduates speciaal uitgenodigd om zich aan te melden.
Waarom? Omdat het beste talent van Nederland onderdeel is van de Inside Coach
community.
Doe er je voordeel mee:
Kom in contact met topwerkgevers zoals o.a. BCG, Deloitte, Philips, NS, Fugro en
Strategy&.
Maak kans op 10.000 EUR of één van de andere prijzen zoals een ticket around the
World!
Laat je inspireren door de verhalen van de werknemers van de topbedrijven.
Win de titel BestGraduates 2016 en profiteer direct van “een stapje voor” op de
andere toptalenten op de arbeidsmarkt!
Op de Best Graduates site kan je testen of je in aanmerking komt voor de titel Best
Graduate 2016.

Doe de test

Rock your CV

Business Courses

Altijd al afgevraagd hoe je je CV nou het

Er komen weer een hele rits interessant

beste kan inrichten zodat je het maximale

business

courses

aan

de

komende
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eruit kan halen? Voorbeelden van FAQ's:
Hoeveel pagina's bevat een ideaal
CV?
Moet

Op korte termijn springt Alpine University
van McKinsey het meest in het oog.

ik

een

speciaal

design

gebruiken om aandacht te trekken?
Moet

maanden.

ik

Business

Courses

en

Inhousedagen op mijn CV zetten?

Hierbij ga je met een selecte groep
studenten en consultants een week naar
de Alpen om te werken aan persoonlijke
ontwikkeling, een case en McKinsey en
consultancy beter te leren kennen.

Vind de antwoorden hier

McKinsey: 'Alpine University'

Interview Sebastiaan (OC&C)

Datum: 28 feb  4 maart 2016
Deadline: 3 januari 2016

Sebastiaan is begin dit jaar begonnen als
Associate Consultant bij OC&C. Voor

Strategy&: 'The Game'
Datum: 10 februari 2016
Deadline: 18 december 2015

OC&C startte Sebastiaan een internet
startup in de Filipijnen. Sebastiaan vertelt
over waar consultancy kantoren naar op

Bain&Co.: 'Strategy Challenge'

zoek zijn in een kandidaat, wat OC&C

Datum: 10 mei 2016

onderscheidt van de andere consultancy

Deadline: 27 maart 2016

kantoren en wat het meest waardevol is
bij het oefenen van cases.

Zorg dat je de data goed in de gaten
houdt

en

tijdig

begint

met

“Het meest waardevol was het oefenen

voorbereiden/cases oefenen. Je kunt je

van cases met anderen – juist dan leer je

hier aanmelden om direct te starten met

pas echt onder druk een case te kraken

oefenen.

en je verhaal te structureren”
Houd deze mailing in de gaten voor
updates.

Lees volledige interview

Sollicitaties gepland?
Afgelopen maand hebben 10 insiders case oefenpartners gevonden met onze community
Bekijk oefenpartners
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via peter@theinsidecoach.nl.
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