Ontmoet onze collega
Kathleen Cleuren
Junior consultant bij TAG SILDI
Ontmoet Kathleen Cleuren, een 25-jarige
goedlachse levensgenieter die van reizen,
joggen en trompet spelen houdt. Ze maakt al
een jaar deel uit van het TAG & SILDI – team en
is actief in de energiesector.

" Sta open voor coaching, maar durf zelf
ook feedback te geven."
Waarom koos je voor een job als consultant bij
TAG & SILDI?

Wat is al het leukste moment dat je hebt
meegemaakt bij TAG & SILDI?

Ik heb altijd al interesse gehad in een job als
consultant vermits dit verschillende voordelen met
zich meebrengt. Nu heb ik de mogelijkheid om mijn
waaier breed te houden om zo in aanraking te komen
met verschillende functies en industrieën. TAG & SILDI
is een groeiend bedrijf waar je geen nummer bent. Er
is een zeer goede opvolging en coaching waardoor de
keuze snel gemaakt was om hier te komen werken.

Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan,
worden er regelmatig teambuilings georganiseerd
bij TAG & SILDI. Zo hebben we onlangs meegedaan
aan Airzone: een hindernissenparcours op
luchtkussens. Het was een actieve namiddag en de
ideale manier om je collega’s beter te leren kennen.
Daarnaast vind ik het ook gezellig om gewoon wat
na te praten op een vrijdagavond met een frisse
pint er bij.

Kan je kort omschrijven waarover je project gaat?
Ik ondersteun de IT-afdeling van een
energiemaatschappij in de rol van PMO support. Dit
houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de
coördinatie en communicatie tussen de businessafdeling en IT-afdeling. Samen met business-afdeling
werk ik de scope uit van eerder vastgelegde
requirements. Zodra deze scope wordt goedgekeurd
door de verschillende afdelingen, maak ik een
planning op waarin alle fases van het project worden
gecapteerd.
Vervolgens ben ik ook project manager van deze
projecten. De project manager rol gaat echter verder
dan het coördineren van het project. Zo voer ik zelf
analyses en testing uit, kortom de volledige
projectcyclus. Een concreet voorbeeld van een project
was het automatiseren van de bijdrage van het
energiefonds, ook wel de Tommeltol genoemd, in het
facturatiesysteem.

Welk advies heb je voor toekomstige collega's?
De grootste tip die ik kan geven is om niet te
terughoudend te zijn om veel vragen te stellen aan
de mensen met ervaring. Ze hebben vaak een
andere kijk op bepaalde onderwerpen die je snel
vooruit kunnen helpen. Daarnaast moet je ook
openstaan voor coaching, maar durf zelf ook
feedback te geven!
Waar zie je TAG & SILDI over 5 jaar?
TAG & SILDI zal trachten om over 5 jaar nog steeds
dezelfde authenticiteit op vlak van coaching en
werksfeer te hebben. Daarnaast zal TAG-IT gegroeid
zijn met meer expertise en ervaring in
verscheidende projecten.

Interested to join our team? Go to www.sildi.be/careers or www.tag-team.be/careers !

