PARTNERSHIPS AND TALENT
MANAGER
Wil je werken bij een jonge stichting die het onderwijsmodel in Nederland innoveert? Ben jij goed in
netwerken, bedrijven met elkaar verbinden en mensen bij elkaar brengen? En vind je het leuk om anderen te
helpen groeien? Lees dan snel verder of de baan van Partnerships en Talent Manager bij jou past!
Codam is de enige peer-to-peer programmeer opleiding in Nederland waar studenten in 3 jaar worden
opgeleid tot de volgende generatie vooraanstaand tech talent! Het onderwijsmodel is innovatief en ingericht
om inclusieve oplossingen te ontwerpen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Codam is voor
iedereen toegankelijk wat betekent dat er geen vooropleiding of diploma vereist is. In nauwe samenwerking
met private en publieke partners, ontwikkelen Codam studenten zich tot software engineers met technische
expertise, aanpassingsvermogen, autonomie en empathie! We believe Codam students are ready to
#writethefuture!
Als Partnerships en Talent Manager 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 talent van vandaag uit te rusten met de vaardigheden van morgen!

Wat wij jou bieden
•
•
•
•
•
•

Onderdeel van een klein team met een passie voor toegankelijk en innovatief onderwijs.
Mogelijkheden om on-the-job verder te leren en te groeien.
Kans om ambitieuze studenten te ondersteunen bij de eerste of volgende stap in hun carrière.
Je netwerk verbreden met een breed scala aan (tech)bedrijven, start- en scale-ups.
Werken op locatie in het hart van Amsterdam, op een prachtige campus omringt door studenten.
Voltijdsbaan (40 uur p/w), start per 1 oktober of eerder als mogelijk.

Waarmee je aan de slag gaat
•
•
•
•
•
•
•

Beheren van externe contacten met bedrijven en andere onderwijsinstituten. 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. Zorg dragen voor tenminste 2 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.
Opzetten van ontwikkelingsprogramma’s om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van
professionele vaardigheden die belangrijk zijn voor, tijdens en na afloop van de stage.
Mentorprogramma beheren en onderhouden.

Wat ons blij maakt
•
•
•
•
•
•

Positieve, leergierige en proactieve houding.
Open-minded en flexibel, en kan zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende omgevingen.
Ervaring met het bouwen en onderhouden van een professioneel netwerk.
Werkervaring als partnerships coordinator, account manager of in sales.
Ervaring met HR of talent management is een plus.
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal

Volgende stap
•
•
•
•

Herken je je in de bovenstaande beschrijving, dan horen we graag van je!
Je kunt hier solliciteren: https://codam.homerun.co/partnership-talent-manager
Heb je eerst nog vragen, schroom dan niet om ons een mailtje te sturen!
Zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature.
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