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NTTL is op zoek naar twee Contract- en Prestatiemanagers 

 

Wil jij ook maatschappelijke impact maken? 

Door geautomatiseerde bedrijfsprocessen zijn we met z’n allen sterk afhankelijk van IT-oplossingen en  

leveranciers. Het is een absolute must om de bijbehorende contracten en de klant- leveranciersrelaties 

op waarde en waardering te sturen. Hier is leiderschap voor nodig! NTTL heeft die ervaring, kennis en 

expertise en is actief in zowel de publieke alsook de private sector.  

 

Wil jij ook deel uit maken van ons team?   

Een paar vragen vooraf…  

Heb jij: 

• werkervaring in bijvoorbeeld Delivery Management, Service Level Management, Inkoop of 

Contract- of licentiemanagement? 

• affiniteit met IT en bedrijfskundige processen?  

• een sterk teamgevoel? 

• minimaal HBO werk- en denkniveau? 

Ben jij: 

• servicegericht, leergierig en nauwkeurig? 

• communicatief sterk en weet jij snel de vinger op de zere plek te leggen? 

Wil jij: 

• veel verantwoordelijkheid en vrijheid? 

• je verder ontwikkelen in de volle breedte?  

• persoonlijk meegroeien en meebouwen aan een jong en dynamisch bedrijf? 

 

We doen het graag net iets anders! 

Zo hanteert NTTL alleen een minimum en geen maximum aantal vakantiedagen. We werken efficiënt 

en zo veel mogelijk remote, hebben veel lol, en zien jouw persoonlijke doelen als een voorwaarde om 

samen succesvol te zijn. 

 

Over NTTL 

 

NTTL is een adviesorganisatie die tijdens de Coronacrisis is opgericht en de brug slaat tussen IT en 

bedrijfsvoering, door zich te specialiseren in IT contract- en prestatiemanagement. Daarnaast leveren 

we alle overige expertise om de IT contractlevenscyclus te sluiten. Denk hierbij aan 

implementatiebegeleiding en advies bij inkoop en aanbesteden. 
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NTTL werkt volgens de CATS CM contractmanagement methodiek en voor het meten van de 

klantbeleving stimuleren we eXperience Level Agreements (XLA’s). Wij vinden het om die reden 

belangrijk dat je hierin bent gecertificeerd. Wij bieden jou uiteraard de mogelijkheid om deze 

certificaten te gaan behalen. NTTL kent daarnaast haar eigen ontwikkelde, verfijnde methodiek om 

proactief invulling te geven op zowel de harde alsook de softe aspecten van ieder contract.  

 

Hebben je jouw interesse gewekt en wil je een kop lekkere koffie drinken? Stuur je CV en  

motivatiebrief naar wilcojacobs@nttl.nl. Je hoort snel van ons! 

Je mag uiteraard ook bellen voor nadere informatie met Wilco Jacobs: 06 27 746 541 of Jelle Wenselaar 

06 29 000 836. 

 

‘’Boosting your IT and business performance’’ 

 

 

 

mailto:wilcojacobs@nttl.nl

