Salesforce Consultant (parttime/fulltime/freelance)
Ben jij een Salesforce expert, die klaar is voor een nieuwe uitdaging? Wil je bijdragen aan
het activeren en opleiden van de nieuwe generatie Salesforce talenten? Wil je een rol
hebben waarbij je echt impact kan maken? TechGrounds is per direct opzoek naar een
Salesforce Consultant.
Techgrounds 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 de IT-arbeidsmarkt
(Techgrounds Guide), bieden we een IT-loopbaanoriëntatie training (Techgrounds Pathways)
en kortlopende trainingen en IT-opleidingen met baangarantie aan (Techgrounds Academy).
Dit alles doen we met een focus op vrouwen en culturele diversiteit.
Wat je gaat doen:
Als Salesforce Consultant bestaat je functie uit een combinatie van Salesforce
implementatie, -optimalisatie en opleiden. Binnen onze organisatie maken we gebruik van
Salesforce om allerlei gegevens en mutaties bij te houden. Jouw taak hierin is om de
business wensen te vertalen naar een werkbaar proces binnen Salesforce en dit te
implementeren. Er zijn essentiële vraagstukken die wij beantwoord willen krijgen. Denk
hierbij aan het aantal deelnemers die we opleiden en de opleiding succesvol hebben
afgerond maar ook het loopbaanpad van deelnemers. Dashboards dragen bij aan inzichten
en beslissingen. Daarnaast zijn er bestaande processen die verder geoptimaliseerd kunnen
worden. Je gaat mutaties doorvoeren, bestaande processen efficiënter maken en ook het
release proces coördineren. Zorgvuldigheid met betrekking tot data is essentieel. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze systemen.
De gegevens dienen zorgvuldig verwerkt worden, zodat wij als organisatie AVG- proof zijn.
Naast deze werkzaamheden hebben wij ook een Salesforce opleiding waarin jij je kennis
kan delen met de groep. Een leuke side job om te doen waarmee je ook direct impact maakt
op onze doelgroep, die net begonnen is aan hun Salesforce carrière. Deze taken voer je uit
in samenwerking met het Salesforce team. Je wordt actief begeleid om de ins- en outs van
de organisatie te leren.

Wat we vragen:
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:
●
●
●
●

Je wilt bijdragen aan het creëren van kansen en het brengen van diversiteit in IT
Je hebt 5+ jaar Salesforce ervaring en hierdoor heb je Salesforce kennis en ervaring
met de huidige markt, trends, ontwikkelingen op het vlak van Salesforce solutions.
Je bent ondernemend, altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging en hebt een groot
leervermogen
Je hebt ervaring met Scrum, kan zelfstandig aan de slag en je vindt het leuk om aan
verschillende projecten te werken (die soms ad-hoc binnenkomen)
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●
●

Je krijgt energie van een dynamisch startup omgeving, waarin social impact,
IT-omscholing en ondernemerschap samenkomen
Je hebt gevoel voor het opstellen van processen en denkt oplossingsgericht

Wat je terugkrijgt:
● De vrijheid om mee te werken aan de groei van het bedrijf. Waar je de ruimte krijgt je
eigen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren, met coaching van meerdere industry
experts.
● Goede doorgroeimogelijkheden en een ontzettend steile leercurve waarbij je veel
verantwoordelijkheden krijgt en je net zo snel kan groeien als het bedrijf.
● Marktconform salaris en een opleidingsbudget van €1500 per jaar
● Een bedrijfslaptop, een telefoonvergoeding en onbeperkte vakantiedagen
● Ervaring in een dynamisch startup omgeving, waarin social impact, IT-omscholing en
ondernemerschap samenkomen. Met inmiddels al 25+ collega’s!
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Wij nemen contact
met je op voor een kennismaking!
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