
Project Assistant
Techgrounds groeit hard door en dus zijn we op zoek naar een project assistant als
waardevolle toevoeging aan ons Pathways team. Iemand die houdt van aanpakken, flexibel is
en meedenkt. Ben jij dé project assistant die in staat is om onder tijdsdruk zorgvuldig werk af te
leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou.

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 project assistant ben je verantwoordelijk voor de onboarding van onze Pathways deelnemers. Je
houdt intensief contact met instanties om ervoor te zorgen dat de deelnemers kunnen starten met
Pathways. Tevens verzorg je de administratieve verwerking van de aanmeldingen in het CRM
(Customer Relationship Management) systeem, zorg je ervoor dat de offertes opgemaakt worden en
dan de facturen verstuurd worden. Je bent het aanspreekpunt voor deelnemers voor alle vragen
rondom Pathways. Je collega’s weten je ook te vinden als ze vragen hebben over de deelnemers en
het onboarding proces.

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

● je hebt een klantgerichte en dienstverlenende instelling
● je kunt goed overweg met verschillende doelgroepen
● je hebt oog voor details en werkt nauwkeurig
● je kan, onder tijdsdruk, verschillende taken tegelijkertijd uitvoeren
● je houdt van datagedreven werken
● je bent flexibel en vindt een start-up klimaat uitdagend
● je hebt minimaal 2 jaar werkervaring
● je hebt affiniteit met een Customer Relationship Management systeem (CRM)
● 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!
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