IT Learning Coach - Cloud
TechGrounds is per direct op zoek naar een IT learning coach voor onze cloud opleiding.
Wil jij een verschil maken en de mismatch op de IT-arbeidsmarkt oplossen? Krijg jij er energie
van mensen hun eerste IT-ervaringen te laten opdoen, zodat ze hun verborgen IT-talent
ontdekken? Dan is dit misschien wel dé kans voor jou! Een IT learning coach is een allround
functie waarin je deelnemers coacht in de eerste stappen van hun IT-carrière. We zoeken
meerdere Learning Coaches voor onze cloud opleiding.
TechGrounds, met de daarbij horende labels TekkieWorden en PathWays, heeft als missie om
de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar IT.
Voor mensen die een carrière in IT willen starten bieden we verschillende producten aan. Zo
geven we inzicht in IT-arbeidsmarkt (TekkieWorden Trail), een IT-loopbaanoriëntatie training
(Pathways) en kortlopende trainingen en IT-opleidingen met baangarantie (TechGrounds). Dit
alles doen we met een focus op vrouwen en culturele diversiteit, momenteel actief in de gehele
Randstad!
Wat je gaat doen:
● Deelnemers begeleiden tijdens hun opleiding, op het gebied van soft skills en
IT-skills
● Lessen en workshops geven aan deelnemers van onze Cloud opleiding
● Ontwerpen en ontwikkelen van curriculum inhoud en trainingsmateriaal, in
samenwerking met onze Head of IT
● Ontwerpen en ontwikkelen van een didactisch aanpak die goed aansluit op de vraag
vanuit de markt, in samenwerking met onze Head of IT
● Individuele begeleiding bieden aan deelnemers
Wat we vragen:
● 0 - 5 jaar werkervaring
● HBO werk- en denkniveau (een afgeronde opleiding is niet nodig)
● Iemand die enthousiast wordt van het helpen en coachen van mensen
● Iemand die de IT arbeidsmarkt kent en een steentje wil bijdragen om nieuw talent
hiervoor te activeren
● Een proactieve, ondernemers mindset
● Kennis van/ ervaring met:
○ Algemene cloud concepten
○ Netwerk & Security concepten
○ Azure cloud services
○ Linux
○ Python
● Pré-kennis met:
○ AWS Cloud
○ Tech Support
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Veel van onze Learning Coaches starten direct na het afronden van een TechGrounds
opleiding. Dat betekent dat je met 6 maanden IT ervaring al zou kunnen instromen. De hard
skills leer je verder on the job, de mindset en affiniteit met coaching is het belangrijkste.
Wat je terugkrijgt:
● Marktconform salaris met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
● Persoonlijke begeleiding van de Head of IT op het gebied van tech skills
● Veel mogelijkheden om te leren en jezelf verder te ontwikkelen
● Ervaring in een snel ontwikkelende startup-omgeving, waarin tech-onderwijs en
ondernemerschap samenkomen
● Meer dan 20 fijne en betrokken collega’s
● Samenwerken met de grootste tech spelers ter wereld (AWS, Booking.com, TomTom,
etc.)
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Wij nemen contact
met je op voor een kennismaking!

