
 

Voor de digitale economie  

 

 

Word jij enthousiast van termen als machine learning, blockchain en het internet of things? 

Kun je als geen ander complexe vragen omzetten in pakkende content? En vind je het leuk om 

ICT-bedrijven te helpen ondernemen in de digitale economie? Dan zouden we graag kennis 

met je maken! 

 

Nederland ICT is de branchevereniging van de ICT-sector. De producten en diensten van onze 

leden worden dagelijks door miljoenen Nederlanders gebruikt. De ICT-sector staat aan de 

basis van vernieuwende toepassingen die invloed hebben op alle onderdelen van de 

samenleving en economie. 

 

Als branchevereniging helpen we leden met nuttige tools en diensten, een interessant netwerk 

en constructieve belangenbehartiging. Communicatie is daarbij van groot belang. Om ons 

communicatieteam te versterken zijn we op zoek naar een creatieve: 

 

Marketing en communicatie professional 

(32 uur in de week) 

 

Wat ga je doen? 

Je zorgt voor de vertaling van onze activiteiten naar interessante en aantrekkelijke content. En 

je zorgt ervoor dat die content wordt gevonden door het juiste publiek. Dat doe je samen met 

de communicatiemanager en de webredacteur. Je werkt zowel zelfstandig als in 

samenwerking met inhoudelijke collega’s, leden en externe experts. Je weet slim gebruik te 

maken van beschikbare middelen, met de nadruk op mailing lists en sociale media. De 

onderwerpen waar je mee aan de slag gaat, liggen op het snijvlak van ICT, politiek en 

samenleving. 

 

De persoon die wij zoeken: 

• beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding 

• kan overtuigende en heldere teksten schrijven (en dat aantonen) 

• weet hoe je de vragen van je doelgroep in kaart kunt brengen en deze kunt vertalen in 

relevante content 

• snapt de rol van een branchevereniging in het krachtenveld van politiek, maatschappij 

en bedrijfsleven 

• Schakelt snel tussen verschillende disciplines en belangen 
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• Is praktisch en resultaatgericht ingesteld 

• Kan zowel in teamverband als 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 

op met ons, we staan je graag te woord. Je kunt ons bereiken via 0348 49 38 41 of 

jose.boerefijn@nederlandict.nl. 

Weet je nu al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je motivatie voorzien van 

je CV naar Nederland ICT, t.a.v. José Boerefijn (afdeling HR), Postbus 401, 3440 AK Woerden of 

via jose.boerefijn@nederlandict.nl.  
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