See yourself working here?

Vacature
IT-Coordinator
Ben jij toe aan een uitdagende stap in jouw carrière?
Het jonge en dynamische bedrijf Corporate Housing Factory is op zoek naar een organisatietalent die
ervaring heeft met het managen van verschillende IT-projecten. Corporate Housing Factory is één van de
grootste aanbieders van serviced apartments in Nederland en één van de weinigen die met name
zakelijke klanten bedient. Samen met het boekingsplatform, ServicedApartments.nl én nieuwkomer
Corporate Housing Living, zijn de labels prominente spelers in de verhuur van tijdelijke appartementen aan
internationals. Het team bestaat inmiddels uit 26 medewerkers en is aan het groeien.
Wie zoeken we?
Corporate Housing Factory en de overige labels zitten in een digitale transformatie. Daarom zijn wij hard
opzoek naar een IT-Coordinator met organisatie-skills die deze digitale hervorming een stukje soepeler
helpt verlopen. Je bent communicatief vaardig en weet een brug te slaan tussen de verschillende
afdelingen binnen Corporate Housing Factory. Je werkt dan ook nauw samen met de verschillende teams
en zorgt ervoor dat iedereen meevaart met de digitale koers van de organisatie. Daarbij help je corporate
clients, partners en collega's (eindgebruikers) bij hun problemen met de ietwat eigenwijze (bookings)systemen. Je bent de zogeheten schakel tussen deze gebruikers en de IT providers/developers; je draagt
zorg voor stabiliteit en efficiency binnen onze systemen (configuratie) en helpt actief mee aan nieuwe
technische features, verbeteringen, verhelpen van storingen.
Je hebt de skills in huis om data uit de verschillende systemen te trekken om de verschillende klantreizen
en -processen verder te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast help je ‘hands-on’ mee met innovatie
op kantoor - zowel interngerichte applicaties en automatisering als extern gerichte innovatieve
oplossingen.
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Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond;
Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;
Je bent zeer servicegericht en klantvriendelijk;
Je bent eager en neemt initiatief, in andere woorden: you get things done;
Je bent een absolute team-player;
Je bent precies, maar verliest de ‘bigger picture’ niet uit het oog;
Je bent een kei in het organiseren en coördineren van IT-gerelateerde projecten;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (zowel in woord als in schrift);
En spreekt zowel de taal van IT-specialisten als eindgebruikers/klanten;
Je hebt verstand van en interesse in e-commerce;
Ervaring met MS365 en (property) managementsystemen en online boekingsmodules is een pré;
Bij voorkeur enige technische kennis van het ontwikkelen en/of ondersteunen van technische
applicaties;
Je bent fulltime beschikbaar;
Bovenal ben je een energieke, sociale collega met humor!

Wat bieden wij?
Je komt te werken in een jong en gedreven team waar keihard gewerkt wordt maar ook keihard
gelachen wordt. Ons bedrijf is altijd in beweging en daardoor is het zeker nooit saai. De ambitie is groot
en we zijn continu in ontwikkeling. Een aantal kernwaarden/business principles zijn voor ons heel belangrijk:
we zijn betrouwbaar, respectvol, we hebben passie voor wat we doen, zijn professioneel maar ook
persoonlijk, gastvrij, energiek en ondernemend.
Zoek je een jonge en flexibele organisatie en ben je enthousiast om je in deze uitdaging te storten? Dan
beloven wij een snelgroeiende, fijne, werkomgeving op de altijd trendy Amsterdamse Zuidas. Een baan
met veel kansen waarin je jezelf kan bewijzen en ontwikkelen!

Ben je enthousiast?
Stuur je CV en motivatie naar werken@corporatehousingfactory.com

