
 
 

 
 
Wil je graag werken bij een jonge en vernieuwende organisatie die een verschil probeert te maken? Vind je 
het leuk om te netwerken, om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en evenementen te 
organiseren? Ben je open, nieuwsgierig en heb je zin om nieuwe vrienden te maken? 
 
Dan zoeken wij jou!  
 
Als Partnership Builder houd je je bezig met het opbouwen en onderhouden van al onze externe relaties, 
waaronder (tech)bedrijven en andere onderwijsinstellingen. Je bent verantwoordelijk voor alle 
samenwerkingen, met als doel om de jongeren van vandaag uitrusten met de vaardigheden van morgen. 
 
Lees hieronder meer over je verantwoordelijkheden, wat wij bieden en waar we naar op zoek zijn. 
Geïnteresseerd? Wacht dan niet te lang en laat weten waarom je dit unieke avontuur met ons aan wil gaan. 
 
Wat wij je bieden 
• Onderdeel van een klein team met een passie voor toegankelijk en toekomstig onderwijs. 
• Mogelijkheden om on-the-job de kneepjes van het vak verder te leren. 
• Locatie in het hart van Amsterdam, op een prachtige campus omringt door studenten. 
• Salarisindicatie: € 50.000 per jaar (inclusief vakantiegeld)  
• Prestatiebonus: € 4.000 per jaar 
• Voltijdbaan (40 uur p/w), start zo snel mogelijk 
 
Waarmee je aan de slag gaat 
• Beheren van externe contacten met bedrijven en andere onderwijsinstituties. Proactief potentiële 

partners benaderen, samenwerkingen opzetten en onderhouden.  
• Op regelmatige basis evenementen organiseren, zoals Hackathons, conferenties en workshops. Zorg 

voor zo divers mogelijke sprekers en thema’s, in lijn met Codam’s waarden en ambities.  
• Creëren van stagemogelijkheden en baankansen voor studenten. Beheren van het stageplatform, 

waarbij je zorg draagt voor tenminste twee stage-/baanaanbiedingen per student het gehele jaar door.  
• Verantwoordelijk voor contact met stagebedrijven en studenten tijdens de stageperiode.  
• Samenwerkingen opzetten met andere onderwijsinstellingen in Nederland, waaronder speciale 

ondernemerschapstrajecten. Hierin werk je nauw samen met onze Head of Studies. 
 
Wat ons blij maakt 
• Positieve, leergierige en proactieve houding. 
• Ervaring met het bouwen en onderhouden van partnerships. 
• Werkervaring als partnerships coordinator, accountmanager of in sales. 
• Gestructureerde en creatieve event organisator.  
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 
 
Wie wij zijn 
Codam is een innovatieve programmeeropleiding in het hart van Amsterdam. Het is onze missie om een 
nieuwe generatie software engineers op te leiden die de toekomst gaat vormgeven. Vooropleiding of 
ervaring zijn niet vereist om deel te nemen en studenten betalen geen collegegeld.  
 
We maken onderdeel uit van het 42 Network, het eerste netwerk van programmeeropleidingen met twintig 
campussen wereldwijd. Met een vernieuwend onderwijsmodel leiden we jongeren op zonder docenten, 
volgens een modern en voortdurend bijgewerkt curriculum en in een gebouw dat 24/7 toegankelijk is. De 
komende vier jaar leiden we in Amsterdam 500 tot 600 jongeren op tot software engineer en andere rollen 
in tech. 
 
Volgende stap 
Herken je je in de bovenstaande beschrijving, dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief en CV. Zodra we de 
juiste kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature. 
 
Contact: Roos Peters, Head of Administration, 06-36554025  
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar roos.peters@codam.nl  
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