Junior Consultant Subsidies voor ICT Innovatie (40 upw, Enschede)
Werk aan je communicatieve en commerciele vaardigheden en ontwikkel jezelf van ICT-er tot
subsidieadviseur. Jouw kans voor eigen ontwikkeling en om de technologische groei van Nederland te
stimuleren!
Jouw baan als Junior Consultant Subsidies voor ICT Innovatie
Door jouw tussenkomst en de succesvolle verbinding tussen projecten en financiering (veelal
subsidieaanvragen) lukt het organisaties sneller, beter en met meer focus te innoveren op gebied van
ICT. Samen met een ervaren consultant ga je op afspraak bij de klant. Tijdens afspraken bespreek je
onder andere de ICT-ontwikkelingen van je klant en wil je tevens een goed beeld krijgen van alle
overige bedrijfsactiviteiten. Tijdens afspraken breng je de klant en zijn ICT-ontwikkelingen goed in
kaart. Zo spreek je het ene moment een programmeur over nieuwe software die hij ontwikkelt en
het andere moment de directeur over de strategische beslissingen die worden genomen. Met deze
input adviseer je de klant voor welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden hij in
aanmerking komt en schrijf je namens de klant de aanvragen. Om als ICT-expert up-to-date te
blijven, bezoek je events en bijeenkomsten over bijvoorbeeld Blockchain of Internet of Things.
Dit zijn jouw kernwerkzaamheden:
 Verkennen van de mogelijkheden om projecten te starten bij klanten en vanuit een
commerciële werkhouding deze klanten benaderen met interessante proposities;
 Voorbereiden en verslaglegging van klantafspraken;
 Opstellen en indienen van kwalitatief hoogstaande subsidie- en of andere financiering
aanvragen, binnen de gestelde deadlines;
 Voorbereiden van kwalitatief goede rapportages en presentaties, binnen de gestelde
deadlines;
 Plannen, organiseren en coördineren van de implementatie van toegewezen
subsidieprojecten.
Wat neem je mee?
 Een afgeronde HBO of universitaire opleiding, bij voorkeur met ICT-gerelateerd
(bedrijfskundige informatica);
 Kennis van ICT en ICT-jargon (specifiek voor ICT-innovatie) is een pre;
 Maximaal 2 jaar werkervaring;
 Commerciële werkhouding;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en creatieve schrijfvaardigheden (must);
 Kwaliteit- en resultaatgericht.
PNO Consultants biedt jou
 Goede primaire arbeidsvoorwaarden, mobiele telefoon, laptop en eventueel een leaseauto;
 Begeleiding door Senior Consultants;
 Doorgroeimogelijkheden en ruimte voor initiatief;
 Enthousiaste en hulpvaardige collega’s.
Wie is PNO Consultants?
PNO Consultants helpt innovatieve bedrijven om goede ideeën ruimte te geven en ambities waar te
maken. Iedere startup begint met een goed idee, enthousiasme en innovatie. Dat ondersteunen wij
met raad en daad – want daar herkennen we onszelf in! Zo begonnen wij zelf ook in 1985. We
maakten een razende spurt van kleine starter tot internationaal bedrijf. Nu zijn wij marktleider op
het gebied van innovatie en financieringsadvies voor iedereen die vol vuur aan iets nieuws begint.
Ons advies wordt ingewonnen door start-ups, MKB’s en grote organisaties. Bij PNO Consultants
Nederland werken zo’n 200 medewerkers, verspreid over 9 vestigingen door heel het land.

Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV via onze online sollicitatie portal
werkenbij.pnoconsultants.nl Mocht je vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met
onze recruiter Angela Morpurgo, door te bellen met 06-29558874.
De werving en selectie voor deze vacature houden wij graag in eigen handen.

