
Chief Technology Officer (CTO)

Techgrounds groeit hard door en dus zijn we op zoek naar een CTO als waardevolle toevoeging aan
ons management team. Iemand die strategische, C-level IT vraagstukken aanpakt en businesses
klaarstoomt voor anders kijken naar talent  Ben jij dé CTO die wij zoeken?

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.

Als CTO bij Techgrounds ben je verantwoordelijk voor strategische, C-level IT vraagstukken zoals
analyseren van de groeikansen met een internationale scope, businesses klaarstomen voor anders
kijken naar talent, onderzoeken van consument- en klantbehoeftes, het bepalen van optimale IT
oplossingen voor onze producten en het doorvoeren van nieuwe IT ontwikkelingen die aantoonbare
groei opleveren. Als CTO heb je, door je ervaring met IT en je kennis van laatste ontwikkelingen op IT
gebied, een uitstekende basis om te anticiperen op de markt en te besluiten hoe Techgrounds hier een
bijdrage aan kan leveren. Tevens speel je als CTO een rol om op PR & communicatie vlak de visie en
missie van Techgrounds uit te dragen, best practices te verzamelen en strategische samenwerkingen
te initiëren.

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

● je werkt graag op strategisch niveau met efficiënte processen en bedenkt hoe
processen en producten op een schaalbare manier kunnen worden ingezet

● je hebt affiniteit met een managementfunctie (ervaring is een pré)
● je hebt een sterk analytisch vermogen en ziet nieuwe kansen
● je hebt minimaal drie jaar werkervaring in de IT-sector
● je houdt van datagedreven werken en inzicht hebt op de voortgang van zaken
● je hebt goed ontwikkelde coaching skills

Verder moet jij je voor de functie in de volgende dingen herkennen:
● 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 goed overweg met verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven, van

HR-managers en recruiters tot IT-directeuren en CSR-managers
● je hebt affiniteit met de missie van TechGrounds en wilt bijdragen aan het

oplossen van de mismatch in de IT-arbeidsmarkt



Wat je terugkrijgt:
● Een uitdagende fulltime management functie
● Marktconform salaris en een opleidingsbudget van €1500 per jaar
● De mogelijkheid om jouw expertise en ervaring in te zetten in een dynamisch startup omgeving,

waarin social impact, tech-onderwijs en ondernemerschap samenkomen. Met inmiddels al 25+
collega’s!

● Een bedrijfslaptop, een telefoonvergoeding en onbeperkte vakantiedagen
● Goede doorgroeimogelijkheden en een ontzettend steile leercurve waarbij je veel

verantwoordelijkheden krijgt en je net zo snel kan groeien als het bedrijf.
● Samenwerken met grote partners die bijdragen aan TechGrounds en met wie samen

projecten draaien, zoals: Randstad, Rabobank, AWS, Salesforce, MediaMonks,
Linkedin, TomTom en Booking.com

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Wij nemen contact met je op
voor een kennismaking! Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
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