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Snap jij als geen ander dat data de basis is voor digitale transformatie? En werk je graag mee aan 

innovatie- en veranderprocessen in organisaties? Dan is NLdigital, de vereniging voor bedrijven uit de 

digitale sector, op zoek naar jou! Wij zoeken een hands-on projectmanager die onze vereniging verder 

helpt met onze datagedreven transformatie. Met als doel het contact met en tussen onze leden naar een 

volgend niveau te brengen. 

NLdigital is een collectief van meer dan 600 ICT-bedrijven. Denk daarbij niet alleen aan wereldwijde spelers als 

Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven die de basis vormen van 

digitaal Nederland. Als brancheorganisatie helpen we onze leden met nuttige tools en diensten, een interessant 

netwerk en constructieve belangenbehartiging. 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar innovatieve en proactieve:  

Projectmanager 

 
24 - 32 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

 

Als projectmanager word je medeverantwoordelijk voor onze digitale transformatie en andere strategische 

projecten om NLdigital toekomstbestendig te maken. Als vereniging voor de digitale sector proberen we onze 

leden zo goed mogelijk te bedienen door het slim inzetten van digitale technologie. We hebben de ambitie om van 

onze vereniging zowel online als offline het clubhuis voor de digitale sector te maken. Een goede 

informatiehuishouding is daarom cruciaal. Jij werkt samen met onze Informatiemanager aan de doorontwikkeling 

van onze datastrategie en weet die te vertalen naar concrete projecten en bijbehorende tools. Daarnaast 

ondersteun je collega’s in het opzetten en uitvoeren van projecten die bijdragen aan innovatie binnen de 

vereniging. Dat doe je op basis van ons strategisch plan. 

 

De collega die wij zoeken: 

 

• is een ambitieuze teamspeler met enkele jaren werkervaring, 

• kan projecten initiëren, begeleiden en tot een succes maken, ervaring met digitale transformatie is een 

pré, 

• heeft ervaring met verandertrajecten, is georganiseerd en kan goed het overzicht bewaken, 

• krijgt energie van strategische verandering en weet dit te vertalen op tactisch / operationeel niveau, 

• heeft, naast affiniteit met het ICT-bedrijfsleven, een brede algemene interesse in digitale technologie en 

de digitale transformatie in het algemeen.  

 

Wij werken met AFAS Profit. Ervaring met dit pakket is een pré. Ervaring met implementatie van andere online tools 

voor communities is eveneens een pré. 
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Wat bieden wij? 

 

NLdigital is de plek waar alle Nederlandse spelers op het terrein van ICT, tech en digitalisering samenkomen. Als 

je benieuwd bent waar de toekomst van Nederland heen gaat, dan zal de inhoud je nooit vervelen. Het bureau 

van NLdigital bestaat uit 25 collega’s. Op dit moment werken we nog zo veel mogelijk vanuit huis, maar we 

houden nauw contact met een dagelijkse teamstart en regelmatig projectoverleg. Mocht het nodig zijn fysiek af te 

spreken dan is ons kantoor in Breukelen goed bereikbaar met zowel het ov als de auto. Bij ons krijg je een grote 

mate van vrijheid waarbij je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheden.  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over NLdigital? Neem gerust contact op met ons, we staan je 

graag te woord. We zijn het beste via de mail bereiken via ilsebijman@nldigital.nl. Je kunt daar ook meteen je 

motivatie en cv naartoe sturen. 

mailto:ilsebijman@nldigital.nl

