
 

Voor de digitale economie  

 

 

Krijg jij energie van gesprekken met ICT-ondernemers? Ben jij iemand die kansen signaleert en 

up-to-date blijft over wat er in de markt gebeurt? Wil jij de vertegenwoordiger zijn op events 

van dé branchevereniging van Nederland die zich inzet voor de digitale economie? En zie je het 

als een mooie uitdaging om meer bedrijven bij Nederland ICT te betrekken?   

 

Dan ben jij misschien wel de juiste persoon voor een nieuwe functie bij Nederland ICT. 

 

Nederland ICT zet zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat voor bedrijven die de 

digitale economie vormgeven. We lobbyen om knelpunten weg te nemen, ondersteunen lid-

bedrijven met praktische en relevante dienstverlening, brengen bedrijven met elkaar en met 

anderen in contact en nemen actief deel aan het publieke debat. Op deze manier helpen we 

Nederland vooruit in de digitale transformatie.  

 

Werken bij Nederland ICT is uitdagend en afwisselend en we begeven ons soms op 

onontgonnen terrein. We zoeken daarom een ondernemende, zelfstandige en resultaatgerichte  

 

(32 – 40 UUR IN DE WEEK) 

Wat ga je doen?  

• Analyseren van de sector en de businessproposities 

• Selecteren van nieuwe markten 

• Managen van relaties met leden 

• Onderhouden van contacten met partners en lid-bedrijven 

• Uitbouwen van het ledenbestand door middel van acquisitie  

• Nederland ICT vertegenwoordigen op events, soms als spreker 

 

De persoon die wij zoeken: 

• Beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding 

• Heeft ongeveer 5 jaar werkervaring 

• Is een relatiebouwer en sterke gesprekspartner op alle niveaus 

• Zet besluiten en strategische plannen om in uitvoerbare taken 

• Is resultaat gedreven en ondernemend 

• Is communicatief en sociaal vaardig 
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• Heeft een goed beeld van de sector, de digitale economie en een breed netwerk hierin. 

• Voelt zich thuis in een dynamische omgeving met diverse disciplines en uiteenlopende 

belangen 

• Werkt graag samen met collega’s in kleine (project)teams, maar kan ook zelfstandig 

werken. 

 

Wat bieden wij? 

Nederland ICT biedt een veelzijdige en uitdagende functie in een sterk toekomstgerichte 

branche. Je komt terecht in een informele werkomgeving van 20 enthousiaste collega’s. Wij 

kennen geen gebaande paden, maar geven je wel de ondersteuning om je eigen weg te vinden. 

Bij ons krijg je een grote mate van vrijheid waarbij je wordt aangesproken op je 

verantwoordelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van Nederland ICT zijn marktconform.  

 

Meer info of direct solliciteren? 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Nederland ICT? Neem gerust contact 

met ons op! Je kunt ons bereiken via 0348 49 38 41 of stuur een e-mail naar 

jose.boerefijn@nederlandict.nl. 

Weet je nu al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Een gemotiveerde sollicitatie met 

CV kun je richten aan Nederland ICT, t.a.v. mevrouw José Boerefijn, operationeel manager, 

postbus 401, 3440 AK Woerden of via e-mail. 

mailto:jose.boerefijn@nederlandict.nl

