
 
 

 

CNB is op zoek naar een Teamleider IT die bij verbinding niet alleen  
denkt aan wifi…  

Als Teamleider IT ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de operationele 
 IT processen. Dit in samenwerking met een sterk professioneel team van hardwerkende ervaren 
mannen.  

Wat ga je doen? 
Je praat en denkt mee over verschillende onderwerpen die zowel dagelijks als op projectbasis 
binnen onze IT afdeling spelen. Hierin overleg je samen met de Manager Bedrijfsvoering en de 
medewerkers waar de prioriteiten liggen. Onderwerpen die wij als organisatie belangrijk vinden zijn 
onder andere: optimale beschikbaarheid en performance van onze systemen en applicaties, maar 
daarnaast ook IT efficiency verbeteringen en mogelijke procesoptimalisaties. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor de databetrouwbaarheid en data integriteit van IT systemen en zorg je er 
samen met het team voor dat deze goed met elkaar samenwerken. Ook vind je het leuk om actief 
bezig te zijn met relatiebeheer met externe IT partijen en zorg je dat de juiste externe expertise 
beschikbaar is in de lopende projecten. Het verbinden en versterken van het team is uiteraard een 
taak die jouw volle aandacht krijgt.   

Welke persoonskenmerken en competenties zijn volgens ons nodig om succesvol te zijn? 
In een platte organisatie als CNB past een teamleider die op elk niveau kan verbinden en samen met 
zijn team wil gaan voor het resultaat. Je kunt processen managen en mensen hierin meenemen. Je 
weet deze mensen ook te motiveren en het talent naar boven te halen. Je neemt beslissingen en wilt 
graag zaken gedaan krijgen. Het creëren van draagvlak binnen onze organisatie vraagt om sterke 
communicatieve vaardigheden als actief luisteren en het kunnen geven en ontvangen van feedback. 
 
Verder vinden wij het belangrijk dat je beschikt over: 

• een afgeronde IT-opleiding op HBO niveau; 
• actuele kennis van en ervaring met het IT vakgebied (breed); 
• ervaring met projectmanagement; 
• 3 jaar relevante werkervaring, waarvan zeker 2 jaar aantoonbare ervaring in leidinggeven aan 

professionals.  
 
Voor meer info over onze b(l)oeiende organisatie: www.cnb.nl 
 
Wie zijn wij? 
De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) is een professioneel en klantgericht 
bemiddelingsbedrijf. Onze kernactiviteit bestaat uit bemiddeling tussen aanbieders en afnemers van 
bloembollen, knollen, vaste planten en boomkwekerijproducten. Om de zakelijke belangen van 
kwekers, broeiers, veredelaars en handelaren optimaal te faciliteren is bovendien een breed pakket 
aanvullende diensten ontwikkeld.  
 
Herken jij jezelf en ben jij de verbinder die wij zoeken? Dan vragen wij om jouw cv en motivatie te 
sturen naar: werkenbij@cnb.nl Voor meer vragen over de functie kun je contact opnemen met Sarah 
Kenter, afdeling HR: personeelszaken@cnb.nl of 0252 431105.  
 

*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie begrijpen wij, maar is niet gewenst * 
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