TechGrounds - IT-recruiter
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren IT-recruiter, met speciale aandacht voor soft
skills, om ons team te versterken. Iemand die met ons mee wil bouwen aan diversiteit in tech
en kansengelijkheid.
TechGrounds is een IT-opleider die kortlopende IT-trainingen aanbiedt om nieuw talent te
activeren op de arbeidsmarkt. Dit doen we met een focus op vrouwen (50%) en culturele
diversiteit. Zo creëren we nieuwe kansen en brengen we meer diversiteit in de IT-teams van
onze partners. We hebben inmiddels al veel klanten waar onze deelnemers aan het werk
zijn, zoals HEMA, PostNL, KPN, Randstad, Gemeente Amsterdam, ABN AMRO Bank en
AMS-IX. Momenteel zijn we flink aan het doorgroeien en daarom zoeken we een IT-recruiter
die nieuwe bedrijven aan boord kan halen als ‘werkgevers/partners’ en bestaande
samenwerkingen met werkgevers/partners verder weet te ontwikkelen.

Wat je gaat doen:
Een TechGrounds IT-recruiter heeft drie rollen:
1. Het benaderen van (nieuwe) werkgevers om het TechGrounds IT-talent voor te
stellen (samen met het sales team)
2. Het matchen van deelnemers met binnengekomen vacatures (samen met
locatiemanagement)
3. Het employable maken van de deelnemers, zodat ze klaar zijn om als Jr. ITprofessional aan de slag te gaan (samen met de learning coaches)
Wat we vragen:
Wij zoeken een IT-recruiter die zich herkent in het volgende profiel:
● je hebt ervaring in het matchen van IT professionals met openstaande vacatures
● zelfstandig enthousiasmeer je organisaties voor de TechGrounds propositie. Je hebt
een echte Hunters-mentaliteit.
● je weet welke de benodigde soft skills van deelnemers zijn en kunt deelnemers
coachen in het ontwikkelen hiervan.
● op een eerlijke en empowerende manier weet je deelnemers te motiveren in het
ontwikkelen van IT- & soft skills (tijdens de opleiding en gedurende hun sollicitatieperiode).
Daarnaast heb je kennis van de volgende profielen en bijbehorende technologieën:
● IT-support rollen: IT-helpdeskmedewerker/service desk, Data cleaner, Cloud
Operator
● Applicatiebeheer rollen: Cloud administrator, Salesforce administrator
● Jr. developers rollen: Frontend/Javascript developers, Backend/Java developers,
Salesforce Developer, Wordpress developer
● Overig: Tester, Jr. Data Engineer, Scrum master, Cloud Solutions Architect

Wat je terugkrijgt:
● Marktconform salaris met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
● Veel mogelijkheden om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.
● Ervaring in een bijzondere, onorthodoxe startup-omgeving, waarin tech-onderwijs en
ondernemerschap samenkomen.
● Inmiddels al 15 fijne collega’s en honderden studenten verdeeld over 4 locaties door
Nederland (regio Amsterdam en Rotterdam).
● Samenwerken met de grootste tech spelers ter wereld (AWS, Salesforce,
Booking.com, TomTom, MediaMonks etc.)
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar: saskia@techgrounds.nl. Wij nemen
contact met je op voor een kennismaking!

