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Omschrijving Opdrachtgever  

Opdrachtgever is een onafhankelijke Europese financiële dienstverlener die als multi channel 
bemiddelaar faciliteert in de koop en verkoop van financiële instrumenten en hernieuwbare 
energy certificaten. Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Zurich, bieden wij 
met meer dan 100 medewerkers ruim 1.500 klanten brokerage-  en executie- (STP en DMA) 
services aan en faciliteren wij een elektronisch handelsplatform en een digitale infrastructuur. 
Voornaamste klanten zijn financiële ondernemingen, bedrijven en (semi) publieke instellingen. 
Voor onze snel groeiende IT afdeling zijn wij opzoek naar een ervaren en enthousiaste IT 
manager.  

 

Onze IT Afdeling 

Opdrachtgever verzorgt de bemiddeling van transacties primair via haar brokers maar biedt ook 
de mogelijkheid om transacties af te sluiten via haar eigen elektronisch platform (platform heeft 
een MTF vergunning). Daarnaast biedt zij haar elektronische infrastructuur aan om klanten 
rechtstreeks op externe MTF’s en gereguleerde beurzen te laten handelen. Het IT team 
ontwikkelt de benodigde software ter ondersteuning van deze verschillende diensten. De 
ontwikkeling van de verschillende diensten vindt intern plaats en vormt daarmee een belangrijke 
onderdeel van onze organisatie. Vooral het uitbreiden en door ontwikkelen van het elektronische 
platform is cruciaal voor de verdere groei en strategische road map van Opdrachtgever. Het IT 
team bestaat nu uit 6 medewerkers. 
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Omschrijving van de functie en werkzaamheden IT manager  

Als IT manager ben je meewerkend voorman. Dat wil zeggen dat je bij het verder uitbouwen van 
het elektronisch handelsplatform zelf ook mee programmeert. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het aannemen en aansturen van de directe medewerkers. De IT manager draagt er zorg 
voor dat de door de directie voorgestelde projecten verder worden uitgewerkt, begeleid en 
gemanaged. Dit houdt onder andere in het opstellen van requirements, project planning middels 
scrum en tijdig afronden van en rapporteren over de projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het opstellen en handhaven van budgetten van de IT afdeling en de verschillende projecten.  
Als IT manager rapporteer je rechtstreeks aan de CEO en heb je de titel van Director. 

 

Vereiste achtergrond en kennis 

• WO werk- en denk niveau; 
• ervaring in meerdere van de volgende programmeertalen: PHP, Phyton, Java, JavaScript 

en/of dotNET;   
• minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring;  
• assertief, pragmatisch en vooral slagvaardig; 
• ervaring in, of kennis van de financiële markten is een pre; 
• een ondernemende, ambitieuze en commerciële instelling; 
• vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Wat bieden wij 

Opdrachtgever biedt jou de mogelijkheid deel uit te maken van een groeiend en ambitieus bedrijf. 
Wij zijn gevestigd op een prachtige en centrale werklocatie in het hart van Amsterdam. Wij bieden 
een interessante, internationale (meer dan 22 nationaliteiten) en professionele werkomgeving 
met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast bieden wij een goed 
salaris en een discretionaire bonus aan. 

 

Locatie: Amsterdam / Opdracht: vaste aanstelling 

Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever 
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden. Wil je 

meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: 
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960 


