
Community Manager van het meest gave en ondernemende  
netwerk van Nederland! 

GoFastForward heeft de leukste, meest ambitieuze en positieve klanten die jij je kunt bedenken: groei-onder-
nemers die het beste uit zichzelf en hun bedrijf willen halen! GoFastForward helpt deze ondernemers met groei- 

programma’s, tools en een waanzinnig netwerk. 

Hieronder lees je meer over de rol, maar ook over de cultuur en persoonlijke fit die we zoeken. Ervaring en competenties zijn 
belangrijk, nog belangrijker vinden wij dat jij bij ons en onze klanten past en onze klanten en wij bij jou!

Op 23 mei 2023 willen wij voor onze klanten het meest waardevolle en toonaangevende netwerk voor 
Scale-Ups zijn in Nederland! 

Om onze droom waar te maken zijn wij op zoek naar een nieuwe topcollega. 

MISSIE COMMUNITY MANAGER - IT’S ALL ABOUT PEOPLE, SERVICE EN EXPERIENCE

Als community manager ben jij de spil in het groeiende netwerk van groeiondernemers, sprekers, coaches en partners. Van 
klanten maak jij fans en ambassadeurs.

Je maakt impact, omdat je klanten opzoekt en klanten jou opzoeken. Want door jou voelen klanten zich speciaal! Het is als het 
managen van een boetiekhotel, klanten ervaren jouw persoonlijke interesse, enthousiasme en flair.  Natuurlijk weet je hier-
door wat de klant inhoudelijk nodig heeft, maar je weet ook dat je het echte verschil maakt met het bieden van persoonlijke 
service en een topervaring.

UITKOMSTEN

Een NPS van 75 van onze clubmembers. Dat is hoog, maar we streven naar 100!

Alle klanten van GoFastForward zijn tijdig op de hoogte van GFF events door het jaar heen, de events staan in hun agenda. 

De locaties, sprekers & F&B zijn vooraf gepland, geboekt en van een uitstekend niveau en worden beoordeeld  
met een 8+ door onze klanten.
Klanten waarderen het klantcontact met de community manager met een 9. Hierdoor weet je wat  
er leeft bij onze klanten en wat hun behoeftes zijn. De uitkomst hiervan is dat je  
continu concrete voorstellen kunt doen om ons aanbod te versterken.

Je legt iedere week 2 persoonlijke verbindingen binnen het netwerk.



COMPETENTIES & VAARDIGHEDEN

Jij bent een gaaf mens! En als je dat zelf misschien wel vindt meevallen en dan is dat in elk geval wat je hoort van de mensen 
om je heen. Zonder jou is het echt minder leuk om een weekendje weg te gaan. Je bent een gangmaker, toont initiatief, houdt 
de sfeer erin en zorgt ervoor dat iedereen een toptijd heeft. En die heb jij dan zelf ook natuurlijk. 

• Je neemt initiatief en probeert zelfstandig tot de beste besluiten en acties te komen. Daarbij denk je in oplossingen en zie 
je problemen als uitdagingen.

• Plannen en organiseren is een tweede natuur. Voor onze evenementen en programma’s zorg je voor een prima basis en 
heb je oog voor de details die het verschil kunnen maken en verwachtingen overtreffen.

• Je spreekt de taal van ondernemers: Direct, positief en aanzettend tot actie.
• Je bent vertrouwd met social media en de kracht van marketing op deze kanalen. Bijhouden van profielen doe je in een 

handomdraai.
• Vragen stellen doe je automatisch, je bent geïnteresseerd in de ander. Niet de retorische vraag, maar juist de vragen die 

jou helpen om de klant en collega nog beter van dienst te zijn.
• Je hebt zeker ook een eigen mening, die je met gevoel ook onder woorden brengt. Dat is enorm belangrijk, want je hebt 

hart voor de zaak en de klant. En voor jezelf, je wilt iets bijdragen en zorgt voor de juiste randvoorwaarden om zelf te ex-
celleren. Naast dat je een teamplayer bent kun je ook uitstekend zelfstandig werken.

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding (Hotelschool, Bedrijfswetenschappen, New media, etc.), ervaring in Hospitality is een 
pré (opleiding e/o werkervaring) en 0-5 jaar werkervaring.

EIGENSCHAPPEN OP EEN RIJTJE

Vrolijk, (zeer) servicegericht, zelfstartend, communicatief, zakelijk inzicht, commercieel op een prettige manier, geniet ervan 
om in of voor groepen te opereren, kordaat in opvolging. Een enthousiaste teamplayer met flair die 32-40 uur wil knallen!

OVER GOFASTFORWARD
We hebben de afgelopen jaren meer dan 250 groeibedrijven geholpen met het opschalen van hun bedrijf: Van de duurzame 
waterflessen van Dopper, tot het Platform Snappcar, Fintech Bux en Patisserie Holtkamp. Check hier wat onze klanten zoal 
zeggen.

We werken continu aan het vergroten van ons netwerk van groeipartners: Ervaren topondernemers, experts en partners zoals 
RSM, EY, ING, Marktlink. Ook zij zijn allemaal onderdeel van onze community.

We organiseren 50-60 events per jaar, van kleine roundtables rondom internationaal ondernemen tot een  
spetterend jaarevent met 150 klanten. Bekijk hier de video van ons jaarevent van 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=UcM4SGRef2k
https://www.youtube.com/watch?v=UcM4SGRef2k
https://www.youtube.com/watch?v=zWO9XOc2PHk


WAT GOFASTFORWARD JOU BIEDT!

Allemaal leuk en aardig wat wij allemaal willen en voor ons zien, dit is wat wij jou verder willen bieden:

HET PROCES

Je kunt reageren tot 14 februari. In de periode van 14-26 februari plannen wij gesprekken. Dat zal in eerste instantie met de 
partners zijn en vervolgens ook met collega’s van GoFastForward. Eventueel maakt een assessment deel uit van de procedure. 
We streven er naar eind februari een definitieve aanbieding te doen. Je kunt je motivatiebrief met CV mailen naar 
werkenbij@gofastforward.nl. Onze Office Manager Maartje Wessels zal daarna z.s.m. contact met je opnemen.

Klein, gedreven team met mooi kantoor in Amsterdam Centrum. Je hebt dus enorm veel impact.

Veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Resultaten tellen, wij helpen om die waar te maken, jij bent de expert  
die in de lead is en waar wij naar luisteren!

Je krijgt veel ruimte om jezelf te ontwikkelen, als persoon, als professional en als teamlid. Naast de ontwikkeling  
binnen onze events en netwerk stimuleren wij je ook om externe ontwikkeling (Trainingen, workshops, etc.)  
op te zoeken.

Hadden we al gezegd dat we een fantastisch netwerk bieden :-) 

Prima arbeidsvoorwaarden.
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