Ontmoet onze
collega Steven Bens
Sinds november 2017 actief bij TAG-SILDI

Ontmoet Steven, een goedlachse, sociale
levensgenieter, altijd op zoek naar een
nieuwe uitdaging. Steven werkt sinds
november 2017 als business consultant bij
TAG-SILDI.
Wat heb je gestudeerd? En waarom heb je
hiervoor gekozen?
Ik ben in 2016 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur
met een master 'Nano science' aan de KULeuven.
Deze richting heb ik toen gekozen omdat ik dagelijks
bezig ben met het ontdekken van nieuwe dingen.
Nanotechnologie is dan ook een sector in volle groei
waar momenteel op korte tijd veel baanbrekende
technologieën ontwikkeld worden en dat is juist wat
het zo boeiend maakt!
Na mijn studie wist ik nog niet zo goed in welke
sector ik juist aan het werk zou willen gaan. Daarom
besloot ik om nog een jaar economie bij te studeren.
Tijdens dit jaar heb ik ook een stage gedaan in een IT
start-up en meegewerkt aan het verder uitbouwen
van een nieuw interdisciplinair vak, Product
Innovation Project (PiP), aan de KULeuven.
Waarom heb je gekozen voor consultancy? En hoe
ben je terecht gekomen bij TAG-SILDI?
Bij de zoektocht naar mijn eerste job waren er enkele
criteria belangrijk voor mij. Ten eerste wou ik graag
een variërende en uitdagende job waarbij ik veel kan
uitproberen. Daarnaast wou ik graag starten in een
jong en dynamisch bedrijf. Dit laatste criteria kwam
vooral door de extra ervaringen tijdens mijn laatste
jaar aan de universiteit. Hier had ik gemerkt dat
starters in kleine bedrijven makkelijker hun stempel
kunnen drukken, waardoor je al snel echt iets kan
betekenen in het bedrijf en dat vind ik persoonlijk
heel waardevol. Als je al deze criteria samenbrengt,
kom je al snel bij een bedrijf zoals TAG-SILDI.
Ik kwam in aanraking met TAG-SILDI via hun jaarlijkse
case day. Tijdens deze avond moet je met een team
van young graduates een realistische case oplossen en
vervolgens je oplossing presenteren. De ideale manier
dus om op een uitdagende manier kennis te maken
met het bedrijf.

"Tijdens een
sollicitatie is
voorbereiding key,
maar wees vooral
jezelf!"
Na de case day werd ik uitgenodigd voor een gesprek en
al snel merkte ik dat er een klik was met het bedrijf,
zowel op vlak van cultuur, jobinhoud als visie. Op dat
moment heb ik besloten dat ik bij TAG- SILDI wou
starten
In het begin is het zoals voor elke starter moeilijk om in
te schatten wat een job eigenlijk inhoudt. Maar ik kan na
een half jaar toch stellen dat ik nog geen spijt heb van
mijn keuze en dat dit wel degelijk is wat ik wil doen. Dit
is ook grotendeels te danken aan de goede
ondersteuning die ik krijg op verschillende vlakken. Ik
kan altijd terecht bij iemand wanneer ik vragen heb over
de uitdagingen tijdens mijn projecten. Daarnaast krijg ik
een uitstekende begeleiding zodat ik mijn persoonlijke
carrière kan uitbouwen. Naast mijn project bij de klant
probeer ik ook intern mijn steentje bij te dragen. Dit doe
ik onder andere door me bezig te houden met de
organisatie van de volgende case day.
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Kan je wat meer uitleg geven over het project
waarmee je momenteel bezig bent?
Momenteel werk ik als business analyst bij een
bekende Belgische energieleverancier. Mijn project
bestaat eruit om samen met mijn team in het bedrijf
de nieuwe Europese privacywetgeving, GDPR, te
implementeren. Dit maakt dat het een groot
strategisch project is dat raakvlakken heeft met alle
mogelijke departementen, zoals bijvoorbeeld IT,
marketing, legal, retail, etc.. Tijdens de eerste fase van
het project moesten we nagaan wat er allemaal moest
veranderen zodat het bedrijf conform is aan de
nieuwe regelgeving. De volgende fase, die momenteel
loopt, is het implementeren van deze veranderingen.
Dit maakt het project enorm boeiend omdat ik het
kan opvolgen van het begin tot het einde.
Welke tips kan je meegeven aan young graduates die
op zoek zijn naar hun eerste job?
Er is één grote tip die ik graag zou willen meegeven
aan alle young graduates: "Tijdens een sollicitatie is
voorbereiding key, maar wees vooral jezelf!". Alleen zo
zal je de job vinden die perfect bij jou past, waardoor
je zoals mij elke dag met plezier elke nieuwe
uitdaging te lijf gaat.
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