
 

Junior IT Circle Lead 
Wie zijn wij? 
IT Circle Nederland is een onafhankelijk en vertrouwelijk samenwerkingsverband waar (IT) 
professionals snel en gericht kennis en expertise delen om zichzelf te ontwikkelen en tot 
gezamenlijke oplossingen te komen. 
 
Sinds 2012 is IT Circle Nederland de community waarbinnen (IT) professionals uit diverse zeer grote 
organisaties actief deelnemen om zichzelf, elkaar en daarmee de ontwikkelingen binnen de eigen 
organisatie te versterken en versnellen. IT Circle Nederland is een besloten community expliciet voor 
IT-eindgebruikers, waardoor er in vertrouwelijkheid kennis wordt gedeeld. Dit zorgt voor 
inspirerende sessies en geïnspireerde medewerkers die hun eigen ervaringen kunnen toetsen en 
leren van andere organisaties. Een omgeving waarbij niet alleen best practices, maar juist ook de 
best failures gedeeld worden. Dit doen we door middel van events, online sessies, bedrijfsbezoeken, 
en uitwisselingen op een interactief online platform CLICK.  
 
 

Waarom doen wij dit iedere dag? 
“Organizations don’t change behavior. People do.” Het samenbrengen van mensen en organisaties 

om kennis en ervaringen uit te wisselen zorgt ervoor dat de ontwikkeling en innovaties van de 

aangesloten organisaties wordt versneld. Middels 28 expertisegroepen behandelen we diverse 

uiteenlopende vraagstukken die relevant zijn bij onze leden; denk aan Data, IT Security, Digital 

Transformation, Scrum/Agile, HR, Ethiek, Sustainability, Diversity, Equity and Inclusion, en meer. We 

hechten waarde aan integriteit en openheid in alle relaties die we aangaan. We geloven dat een sterk 

team diversiteit kent met toewijding en oog voor relaties. De kracht van simpel en helder, reductie 

van complexiteit waar mogelijk, staat hoog in het vaandel. We willen inspireren, innoveren, plezier 

hebben en vieren onze gezamenlijke successen. 

Wie zoeken wij? 
Binnen IT Circle Nederland hebben we een aantal Circle Leads. Zij staan opgesteld om organisaties en 
leden met elkaar te verbinden. In jouw rol ondersteun je de Circle Lead bij al zijn of haar activiteiten.  
Je bent dagelijks in contact met de Circle Lead, hierdoor leer je de professionals in de organisaties 
beter kennen en ben je in staat om de vraagstukken samen met de Circle Lead te vertalen naar 
concrete onderwerpen voor de bijeenkomsten. Meedenken met het opstellen van de uitnodiging, 
het plannen en organiseren van de bijeenkomsten is een belangrijk onderdeel van jouw werk. Je leert 
zo dagelijks meer van de expertise groepen binnen IT Circle Nederland, je vergroot je kennis van deze 
onderwerpen en leert de fijne kneepjes van het netwerken.  
 
Inhoud van de functie:  

• Ondersteunen van de IT Circle Lead met het organiseren, plannen van bijeenkomsten. 

• Bijhouden van alle activiteiten op CLICK voor de betreffende expertise groepen. Meedenken 
hoe we ons leden potentieel kunnen vergroten en waar we continue kunnen verbeteren. 

• Ontwikkelen van kennis op het gebied van jouw expertisegroepen.  

 



 

Wat zien wij graag in jou: 
Het zou fijn als je wat kennis hebt opgedaan op het gebied van technologie en innovatie op IT & HR 
en je nieuwsgierig en leergierig bent.  
 
En……. 

• Je geniet van plannen, organiseren en hebt een hands-on mentaliteit. 

• Met jouw open mindset en creativiteit kom je met briljante oplossingen in relatie tot jouw 
rol. 

• Je bent klantgericht, je snapt hoe je de behoefte van de klant en het belang van de 
organisatie in evenwicht houdt. 

• Je bent goed in staat resultaatgericht te werken en je beschikt over een goed organisatie 
vermogen.  

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

• Samenwerken en fun zijn voor jou je 2e natuur. Hierdoor ben je in staat om altijd het beste 
uit jezelf te halen. 

Wat bieden we jou: 
• Een klein enthousiast team met diverse achtergronden, die recht voor zijn raap zijn, werken 

met korte lijnen en die je veel vrijheid geven. 

• Prettige werkomgeving, fun en energie. 

• Lekker zelfstandig bezig zijn en vertrouwen. 

• De kans je ondernemerschap in te zetten in een dynamische omgeving. 

• Een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenbijdrage, laptop, 
reiskostenvergoeding etc. 

 
Enthousiast, lees verder? 

Is deze vacature jou op het lijf geschreven, word je blij van alles wat we graag zien in een nieuwe 
collega en is je enige vraag nog wanneer je mag beginnen?? Mail dan jouw motivatie en CV naar 
info@itcircle-nederland.nl. 
 
Heb je toch nog iets wat je graag wilt weten? Bel, mail met Helen Emaus via helen.emaus@itcircle-
nederland.nl of telefonisch 06 – 536 74 373. 
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