
Community Builder

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.

Techgrounds is per direct op zoek naar meerdere Community Builders voor het activeren en
engagen van onze community.

Wat je gaat doen:
Na de impact die we op lokaal niveau hebben gemaakt, trekken wij nu samen de rest van
Nederland in om een nog grotere impact te maken en iedereen een kans te geven op een
IT-baan! Als Community Builder  zul je samen met je mede Community Builders
verantwoordelijk zijn voor het volgende:

● Het vinden van nieuwe leads en deelnemers
● De leads goed bijhouden zodat het Activatie Team het verder kan oppakken
● Relevante evenementen in kaart brengen en hierbij fysiek aanwezig zijn
● Actief bijdragen aan de groei van onze community

Wat we vragen:
● Je wordt enthousiast van het helpen van anderen
● Je wilt bijdragen aan het creëren van kansen en het brengen van diversiteit  in IT
● Je bent sociaal vaardig en goed in het voeren van (telefonische) gesprekken
● Je bent een student die op zoek is naar een flexibele bijbaan naast je studie

Wat je terugkrijgt:
● Een flexibele bijbaan waarbij het aantal uren en de standplaats in overleg worden

vastgesteld
● Ervaring in een dynamisch startup omgeving, waarin social impact, tech-onderwijs en

ondernemerschap samenkomen
● Begeleiding en coaching van het Techgrounds team

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar sara@techgrounds.nl. Dan nemen wij
contact met je op voor een kennismaking!
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