Heb jij affiniteit met ICT en Recht? Word jij blij van het verlenen van steengoede service? Dan
pas je in het profiel dat wij zoeken. Als je dan ook nog interesse hebt in tech en digitalisering
en op zoek bent naar een inhoudelijk uitdagende bijbaan 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:

werkstudent
(16 uur in de week)
Wat ga je doen?
Jij bent zowel online als offline een eerste contactpersoon voor de aangesloten leden. Dat
betekent dat je vragen beantwoordt van leden of potentiële leden, met name op het gebied van
de AVG. Jij helpt hen op weg met onze Data Pro dienstverlening en draagt zo bij aan een
verdere professionalisering van de ICT-sector.

De persoon die wij zoeken:
•

Studeert momenteel aan een HBO- of WO-rechtenopleiding, bij voorkeur op het gebied
van ICT en/of privacy

•

is flexibel, proactief en pragmatisch

•

is precies, zorgvuldig en nauwkeurig van aard

•

is een representatieve en nieuwsgierige gesprekspartner en host voor de aangesloten
leden

•

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 waar de toekomst van Nederland heen gaat,
dan zal de inhoud je nooit vervelen. Het bureau van Nederland ICT bestaat uit 20 collega’s. Het
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kantoor in Breukelen is goed bereikbaar zowel met ov als auto. Bij ons krijg je een grote mate
van vrijheid waarbij je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheden.
Salarisindicatie: EUR 12,50 bruto per uur.
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 bereiken via
ilse.bijman@nederlandict.nl. Je kunt daar ook meteen je motivatie en cv naartoe sturen.
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