Technisch consultant benchmarking 1-3 jr ervaring
Wij zoeken een communicatieve techie met relevante ervaring
Wij werken graag samen met gemotiveerde talenten. Ben jij afgestudeerd aan het hbo of
de universiteit en heb je één tot drie jaar werkervaring? Kom dan bij ons werken!
Wie zijn wij?
Onderwijs Innovatie Groep bestaat nu 7 jaar en heeft meerdere succesvolle start-ups
voortgebracht. Deze rol is voor Perspectief op School (www.perspectiefopschool.nl). Hét
online platform voor inzicht in passend onderwijs. Onderwijs organisaties verzamelen en
presenteren hier gegevens om elk kind een goede plek in het onderwijs te geven. De eerste
modules zijn ontwikkeld en we groeien in de markt. We stellen nu een gedreven en
professioneel team samen voor de verdere doorontwikkeling.
Wat ga je doen?
• Je zorgt voor de doorontwikkeling van ons online platform Perspectief op School (in
CSS en HTML)
• Je ontwerpt modules vanuit kennis over de (onderwijs)inhoud enerzijds en technische
mogelijkheden anderzijds
• Je overziet bij de doorontwikkeling het gehele platform en maakt keuzes voor
toekomstbestendige ontwikkeling
Hoe werk je?
• Je werkt graag samen met het team en klanten voor ontwerp, bouw, test en nazorg
• Je communiceert proactief bij vragen en onduidelijkheden en stemt deze met de
(interne) klant af
• Je bent aantoonbaar vaardig in CSS, HTML en MS Excel
• Je hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen en het bedrijf waar je werkt mede vorm
te geven
Wat bieden we jou?
Als lid van ons team kun je rekenen op een uitdagende werkplek waar je inhoudelijk en
persoonlijk kunt groeien. Wij zorgen voor professionele begeleiding, interessante
opdrachten en een passende vergoeding. We hebben een plezierige en informele
werksfeer, waar je in een fris team werkt
Heb je interesse?
Herken jij jezelf in de bovenstaande competenties en passen de taken helemaal bij jou?
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil jij ons team graag komen versterken?
Neem dan contact op met Kim Schut, directeur Onderwijs Innovatie
kim.schut@oig.nl. Voor meer informatie over OIG kan je kijken op www.oig.nl.
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