e e n

P r o j e c t

C o n s u l t a n t

a a n

h e t

w o o r d

Cosie Goudesone:

“Ik blijf snel groeien”
Zijn kennismaking met TriFinance was niet bepaald standaard. Koud afgestudeerd ontving Cosie Goudesone een geheimzinnige brief met vragen over zijn
toekomst. Zijn nieuwsgierige aard nam het voortouw en gelukkig maar.
Hij kwam terecht in een wereld waar hij zijn lot in
eigen hand kon nemen. Inmiddels is hij al ruim
vijfenhalf jaar naar volle tevredenheid Project
Consultant. Eerst bij Transition & Support (T&S)
en momenteel bij Management Information &
Systems (MI&S).
“Wat ik ambieerde, was me in aanvang nog niet
duidelijk. Daarvoor biedt de financiële sector te
veel boeiende richtingen. In die situatie was
TriFinance voor mij de juiste keuze. In verschillende
projecten leerde ik ontzettend veel. Bovendien
kon ik in de praktijk ontdekken wat me op het lijf
geschreven is. Voor mij was het een perfect begin
van mijn loopbaan.”
Na een paar jaar T&S ontwikkelde Cosie een
bovengemiddelde interesse voor controlling.
“Na ruim twee jaar was ik duidelijk op een sleutelmoment beland. Ik had inmiddels een beter beeld
van mijn ambities en het werd tijd om mijn
ontwikkeling een nieuwe impuls te geven; binnen
of buiten TriFinance. Mijn toekomst lag bij
controlling en daarover ben ik in gesprek gegaan
met mijn coach, iemand met een erg grote affiniteit
met controlling. Daardoor kan hij niet alleen
“high-level” advies geven, maar ook zeer gericht
met mij meedenken. Dat kan je niet zonder voldoende financiële kennis. In die fase heb ik in nauw
overleg met mijn Blue Chip Boutique Leader steeds
duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van de
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projecten die ik deed. Hoewel dat soms discussies
opleverde, was het heel positief te merken dat ik
hiervoor wel de ruimte en de vrijheid kreeg.”
Toen de kans zich voordeed bij de Expert Specialty
Business Unit MI&S aan de slag te kunnen gaan,
hoefde Cosie niet lang na te denken. “Die stap was
in aanvang best spannend omdat ik weer werd
gedwongen uit mijn comfortzone te stappen.
Gelukkig past nieuwe wegen inslaan goed bij mijn
nieuwsgierige aard.”

Cosie Goudesone

“Ik ben heel goed opgevangen
en kan bij iedereen terecht
voor vragen”
“Bovendien kreeg ik veel steun en begeleiding van
mijn collega’s in de Blue Chip Boutique. Ik ben heel
goed opgevangen en kan bij iedereen terecht voor
vragen. De mentoring die ik krijg, is vaak zeer technisch. Het is niet enkel een klankbord voor m’n
problemen, maar er wordt zeer gedreven gezocht
naar praktische oplossingen. De expertise van mijn
mentor is erg hoog en hij tilt me hier op het project
naar een nog hoger niveau - een niveau dat ik in
m’n eentje niet kan bereiken.”
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“Hierdoor groei ik nog steeds snel door, zij het nu
in de richting waarin ik het liefst wil doorgroeien.
En dat is precies waarom ik bij TriFinance wilde
starten.” ●
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