TekkieWorden - Projectmanager
TekkieWorden is per direct op zoek naar een projectmanager om het team te versterken. We
zoeken iemand die een allround projectmanager functie wil innemen en ervoor wil zorgen
dat carrières in IT voor iedereen toegankelijk worden.
TekkieWorden, een label van TechGrounds, heeft als missie om carrières in IT voor iedereen
toegankelijk te maken. We doen dit door verborgen IT-talent te activeren en te begeleiden in
hun oriëntatie naar de juiste tech- baan of -opleiding.
Het portfolio van TekkieWorden bestaat uit producten op het gebied van activatie & oriëntatie
naar IT. Zo verspreiden we o.a. schoolpakketten om scholieren te informeren over IT,
organiseren we een jaarlijkse TekkieWorden Week en geven we oriëntatie cursussen voor
zij-instromers. Het doel is voor iedereen (scholieren, studenten, schoolverlaters, werklozen,
werkenden en zij-instromers) de kansen in IT zichtbaar te maken en zo tegelijkertijd meer
diversiteit te brengen in de IT-teams van Nederland.
Wat je gaat doen:
Als projectmanager van TekkieWorden heb je diverse verantwoordelijkheden waaronder:
1. Het organiseren en coördineren van de TekkieWorden week (2x per jaar).
a. Registratie opzetten en werving van aanmeldingen
b. Het aan boord halen van partners
c. Communicatie met partners en deelnemers
d. Samenstellen van het programma
e. Het organiseren van workshops
f. Logistieke organisatie van de week
g. Landingspagina opstellen i.s.m. developer
2. Het voorzien van informatie aan alle stakeholders van TekkieWorden:
a. De TekkieWorden mailbox beheren en contact onderhouden met deelnemers
en partners
b. De administratieve afhandeling en rapportage op orde hebben
3. Productie vlogs overzien:
a. Inplannen en organiseren draaidagen vlogs
b. Scripts vlogs schrijven i.s.m. presentatrice Roos
4. Het behalen van de doelstellingen op het gebied van activatie en oriëntatie:
a. Het meedenken en optimaliseren van de communicatie/marketing rondom de
producten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen (dus de TekkieWorden
Week, schoolpakketten, vlogs & studieoverzicht)

b. Partner management van de betrokken partners op activatie inclusief het
beheren en opzetten van bedrijfspagina’s of opleiding pagina's
c. Het up-to-date houden van het aanbod aan studies en proeflessen
d. Het versturen van schoolpakketten aan partners
Deze allround rol zul je uitvoeren onder begeleiding van de Activatie & Oriëntatie Manager
Ruth van Elburg en Co-Director Anne Cramwinckel.
Wat we vragen:
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:
● je bent ondernemend en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging
● je houdt ervan om te experimenteren en je hebt een groot leervermogen
● je kunt zelfstandig aan de slag en vindt het leuk om aan verschillende projecten te
werken (die soms ad-hoc binnenkomen)
● je hebt ervaring met het opzetten van evenementen en/ of projecten waarbij je te
maken hebt gehad met verschillende stakeholders
● je hebt 3 - 5 jaar ervaring in een organisatorische rol
● je hebt affiniteit met de missie van TekkieWorden en wilt bijdragen aan het activeren
van meer mensen naar een carrière in IT.
● je vindt het leuk om in een snelgroeiende startup te werken, waar dingen snel
veranderen en ontwikkelen.
Wat je terugkrijgt:
● Marktconform salaris
● Een laptop en telefoon
● Onbeperkte vakantiedagen
● Goede doorgroeimogelijkheden (je groeit net zo snel als het bedrijf) en
mogelijkheden om te leren
● Een opleidingsbudget van €1500 p/ jaar
● Ervaring in een bijzondere startup-omgeving, waarin social impact, tech-onderwijs en
ondernemerschap samenkomen.
● Inmiddels al 20+ collega’s verdeeld over Amsterdam, Zaandam en Rotterdam.
● Samenwerken met grote partners die bijdragen aan TechGrounds en met wie samen
projecten draaien, zoals: AWS, Salesforce, MediaMonks, Linkedin, TomTom en
Booking.com
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Dan nemen wij
contact met je op voor een kennismaking!

