
 

Voor de digitale economie  

 

 

De Nederlandse economie en samenleving worden in hoog tempo digitaler. Tegen die 

achtergrond is Nederland ICT, als brancheorganisatie, niet alleen actief om leden te 

ondersteunen in hun dagelijks werk, maar ook om Nederland vooruit te helpen in de digitale 

transformatie. Werken bij Nederland ICT is daarom uitdagend, afwisselend en soms 

onontgonnen terrein.  

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

digitale economie vormgeven, in het bijzonder de meer dan 550 aangesloten lid bedrijven. We 

lobbyen om knelpunten weg te nemen, we ondersteunen lidbedrijven met onze 

dienstverlening, brengen leden met elkaar en met anderen in contact en nemen actief deel aan 

het publieke debat.  

 

Wij zoeken ter versterking van onze back office een enthousiaste: 

 

(40 uur per week) 

 

De collega die ons team komt versterken voert o.m. de volgende werkzaamheden uit:  

• beheer agenda’s en (mede) onderhouden van de database (Afas) 

• telefoonbehandeling  

• informatie verstrekken aan leden en niet-leden  

• bestellingen (algemene voorwaarden, informatie lidmaatschap) 

• voorraadbeheer kantoorartikelen  

• organiseren en ondersteunen bijeenkomsten  

• ontvangen van bezoekers  

• verzorgen van koffie/thee voor bezoek en vergaderingen  

• uitvoeren van voorkomende huishoudelijke taken  

• algemene ondersteuning van het secretariaat  

 

Wij zoeken een medewerker op MBO niveau 4, die   

• flexibel en pro-actief is  

• kennis heeft van MS Word, MS Outlook (evt. ook Excel)  
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2. 

• klantvriendelijk, taalvaardig en nauwkeurig is  

• stressbestendig en flexibel is  

• representatief is  

• flexibel qua werktijden is   

 

Bij Nederland ICT krijg je een grote mate van eigen vrijheid, waarbij je wordt aangesproken op 

je verantwoordelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van Nederland ICT zijn marktconform.   

   

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 email.   

   

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

mailto:jose.boerefijn@nederlandict.nl

