Zit organiseren in jouw bloed? Weet jij als geen ander hoe je een community bouwt? En word jij
blij van het verlenen van steengoede service? Dan pas je in het profiel dat wij zoeken. Als je
dan ook nog affiniteit hebt met tech, ICT en digitalisering – dan maken we graag met je
kennis!
Nederland ICT is een collectief van meer dan 600 ICT-bedrijven. Denk daarbij niet alleen aan
wereldwijde spelers als Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, scale-ups en
mkb-bedrijven die de basis vormen van de BV Nederland. Als brancheorganisatie helpen we
onze leden met nuttige tools en diensten, een interessant netwerk en constructieve
belangenbehartiging. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een zorgvuldige:

coördinator ledennetwerken / community manager
(40 uur in de week)
Wat ga je doen?
Je bent de spin-in-het-web voor de organisatie van acht ledennetwerken die de vereniging rijk
is. Deze netwerken bestaan uit de CEO’s en managers van vele ICT- en techbedrijven. Zij zullen
altijd goed hun prioriteiten moeten stellen. Wij willen er daarom voor zorgen dat de
bijeenkomsten hun tijd dubbel en dwars waard zijn. Dat betekent dat we iemand zoeken met
oog voor kwaliteit, gevoel voor service en veel plezier in het opbouwen van een community.
Jij bent de contactpersoon voor de aangesloten leden. Dat betekent dat je de bijeenkomsten
inplant, de uitnodigingen en herinneringen verstuurt, de lijst van aanwezigen registreert, de
aanwezigen ontvangt, de bijeenkomst bijwoont om alle praktische zaken klaar te zetten,
notuleert, evaluaties uitstuurt en ideeën omzet in acties om verbeteringen door te voeren. In
dat laatste zit de grootste vernieuwing: het wordt jouw rol om onze netwerken naar een hoger
plan te tillen.
Je werkt in deze functie per ledennetwerk in een duo: terwijl jij de praktische organisatie op je
neemt, is er een inhoudelijke collega waarmee je het doel en het type bijeenkomst bepaalt, de
onderwerpen vormgeeft en de bijeenkomsten leidt. Je bent succesvol in je functie wanneer je
er met deze collega allereerst voor zorgt dat de leden zeer tevreden zijn over de kwaliteit van
de bijeenkomsten. Daarnaast is het jullie rol om te zorgen dat de huidige en nieuwe
ledennetwerken groeien en bloeien.
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De persoon die wij zoeken:
•

beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding

•

heeft aantoonbare ervaring in projectmanagement en/of het coördineren van
bijeenkomsten

•

houdt van actie, de telefoon pakken en snel dingen fixen

•

is precies, zorgvuldig en nauwkeurig van aard

•

is een representatieve en nieuwsgierige host en gesprekspartner voor de aangesloten
CEO’s

•

kan zelfstandig overtuigende en heldere teksten schrijven

•

is gewend om met online mailingtools te werken (zoals Mailchimp, Mailplus)

•

is nieuwsgierig naar de invloed van tech, ICT en digitalisering op de toekomst van
Nederland

Wat bieden wij?
Nederland ICT is de plek waar alle Nederlandse spelers op het terrein van ICT, tech en
digitalisering samenkomen. Als je benieuwd bent naar de toekomst van Nederland, dan zal de
inhoud van onze activiteiten je nooit vervelen. Het bureau van Nederland ICT bestaat uit 20
collega’s. Het kantoor in Breukelen is goed bereikbaar zowel met ov als met de auto. Bij ons
krijg je een grote mate van vrijheid waarbij je wordt aangesproken op je
verantwoordelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van Nederland ICT zijn marktconform.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Nederland ICT? Neem gerust contact
op met ons, we staan je graag te woord. We zijn het beste via de mail te bereiken via
ilse.bijman@nederlandict.nl. Je kunt daar ook meteen je motivatie en cv naartoe sturen.
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