Zoek je een gave baan omdat je van school afkomt, of een volgende stap wil zetten. Bel
ons dan op om een afspraak te maken. Wij zoeken voor DataConnected en andere
netwerkorganisaties diverse enthousiaste, gezellige, maar ook professionele mensen met
een passie voor het verbinden van mensen en organisaties. Rollen die je bij ons kan
vervullen zijn bijvoorbeeld communitymanager of opleidingsconsultant.
DataConnected:
Wil je werken in een kleine organisatie met veel vrijheid, eigen inbreng en
verantwoording? Wil je jezelf verder ontwikkelen als ‘spin in het web’ bij een organisatie
die zich volledig richt op 1 van de belangrijkste vakgebieden van de toekomst, namelijk
Data? Ben je goed in netwerken en wil je werken bij het netwerk dat oog heeft voor ieder
individu of organisatie binnen het netwerk, maar heb je ook de drive om dit netwerk
groot en bekend te maken? Wij werken vanuit de kwaliteit van de mens. Op een flexibele
wijze samenwerken op basis van commitment en persoonlijke kwaliteiten is de toekomst.
Vast en Flex lopen namelijk meer en meer door elkaar heen.
Je werkt op HBO/ universitair niveau, want je werkt vooral met mensen op dit niveau. Je
maakt kennis met ze en zal beoordelen of ze passen binnen het netwerk van
hoogwaardige professionals. Ook enthousiasmeer je potentiele nieuwe leden met jouw
unieke en aansprekende marketingacties en bouw je stevige relaties op met nieuwe en
bestaande mensen in het netwerk.
Mensen en organisaties waarderen jou omdat je het beste met hun voor hebt, je ze
begrijpt, je ze goed kan meenemen in de visie en filosofie van ons netwerk, je ‘perfect
matches’ wilt en kunt creëren voor ze als ze erom vragen of ze gewoon helpt met het
vinden of delen van kennis en/of opleidingen, …. Tja, en je rol is nog veel meer dan dit.
Weet je wat, bel maar gewoon, stuur een mail met je cv of filmpje, bedenk maar iets. Wij
worden graag nieuwschierig gemaakt en als dat je lukt, dan nodigen we je zeker uit.
Werkervaring is niet echt nodig, maar wel enthousiasme en een dienstverlenende
(commerciële) instelling met goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden. Je werkt
op flexibele tijden in Hoofddorp, kan thuiswerken en bent onderdeel van een klein team
van enthousiaste collega’s.
Stuur jouw sollicitatie naar Jaap de Roos via Jaap.deroos@dataconnected.nl of Franklin
Loman via Franklin.loman@dataconnected.nl

