
Freelance Salesforce Consultant

Bouw jij mee aan ons Salesforce team? TechGrounds is per direct opzoek naar een
Freelance Salesforce Consultant.

TechGrounds Group, met de daarbij horende labels TekkieWorden en PathWays, heeft als
missie om de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te
activeren naar IT. Voor mensen die een carrière in IT willen starten en voor werkgevers op
zoek naar IT-talent bieden we verschillende oplossingen aan. Zo geven we inzicht in
IT-arbeidsmarkt data, oriëntatie cursussen, kortlopende trainingen en IT-opleidingen met
baangarantie. Dit alles doen we met een focus op vrouwen en culturele diversiteit.

Wat je gaat doen:
Als Freelance Salesforce Consultant draag je zorg voor implementatie en -optimalisatie van
het Salesforce platform. Jouw taak hierin is om de business wensen te vertalen naar een
werkbaar proces. Daarnaast zijn er bestaande processen die verder geoptimaliseerd kunnen
worden. Je functie bestaat onder meer uit bestaande processen efficiënter maken en de
coördinatie van het release proces.

De processen die jij in SalesForce gaat implementeren:

● Deelnemers management. Deelnemers kunnen bij TechGrounds een opleiding
volgen en, bij een positief resultaat, gematched worden met een IT bedrijf. Het
proces van aanmelding tot afronding van de opleiding wordt in SalesForce
bijgehouden.

● Partner management. TechGrounds is actief op zoek naar partners die een
steentje willen bijdragen aan onze missie. Bedrijven kunnen op verschillende
manier impact maken op de doelgroep. Het bijhouden van partners in SalesForce
is noodzakelijk om overzicht te behouden.

● Dashboards. Er zijn essentiële vraagstukken die wij beantwoord willen krijgen.
Denk hierbij aan het aantal deelnemers die we opleiden en de opleiding succesvol
hebben afgerond maar ook het loopbaanpad van deelnemers. Dashboards dragen
bij aan inzichten en beslissingen.

● Security. Zorgvuldigheid met betrekking tot data is essentieel. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze systemen.
De gegevens dienen zorgvuldig verwerkt worden, zodat wij als organisatie AVG-
proof zijn.

http://techgrounds.nl
https://tekkieworden.nl
https://pathways.nl


Wat we vragen:
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:

● Je hebt minimaal HBO denkniveau
● Je hebt minimaal 5 jaar aan Salesforce kennis en ervaring met de huidige markt,

trends, ontwikkelingen op het vlak van Salesforce solutions
● Je bent een ster in projectmatig werken en hebt een groot leervermogen
● Procesmatig werken is een belangrijk kenmerk geweest in de projecten die je in het

verleden hebt uitgevoerd.
● Je kan snel schakelen en bent oplossingsgericht
● Communiceren is wat jij van nature doet, je kunt goed luisteren maar ook goed

doorvragen
● Je hebt kennis van en ervaring met Scrum en Agile
● Je bent ondernemend en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging
● Je wilt bijdragen aan het creëren van kansen en het brengen van diversiteit in IT
● Je krijgt energie van een dynamisch startup omgeving, waarin social impact,

IT-omscholing en ondernemerschap samenkomen

Wat je van verwachten:
● Een freelance overeenkomst van zes maanden met optie tot verlenging
● Marktconform uurtarief
● Uren in overleg

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Wij nemen contact
met je op voor een kennismaking!

mailto:hr@techgrounds.nl

