GEZOCHT: Azure pre-sales consultant
ALSO Nederland B.V.

Loop jij warm van infrastructuur (as-a-service)? Kan jij de huidige omgeving van een klant perfect in beeld brengen
(assessments en scoping)? Ben jij behendig in het schetsen van een nieuwe omgeving voor een klant, gebaseerd
op bijvoorbeeld Azure? En kan je dit ook nog vertalen naar ROI aan de hand van de daarvoor bestemde tooling?
Dan zoeken wij jou!
In ons Cloud Services team op het hoofdkantoor van ALSO Nederland (standplaats Nijmegen) zijn wij op zoek
naar een Azure pre-sales consultant. Dit team loopt over van energie en de motivatie en sfeer is zeer goed!
MUSTHAVES:
 Enthousiasme. Jij zet nét altijd dat stapje extra.
 Aantoonbare ervaring met Cloud services. Bij
voorkeur ben je een Microsoft Certified Professional
 Ervaringsniveau 1-5 jaar, het betreft een vrij
zelfstandige functie.
TO DO:
 In samenwerking met ons Azure Tech Team vlieg jij
projecten aan, variërend van klein tot groot.
 Daadwerkelijke Azure migraties worden uitgevoerd
door het Tech Team, jij bent verantwoordelijk voor het
pre-sales traject en het contact met de klant. Daarom
is het belangrijk dat je commercieel van aard bent.






WE OFFER:
Vrijheid om zelf te bepalen hoe je jouw doelen gaat
bereiken.
Een innovatief en uniek Cloudplatform met de beste
support, wat in 2017 erkend is door Microsoft als het
beste CSP platform op de markt.
Alle kansen om je verder te ontwikkelen, zowel
nationaal als internationaal.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. Met een omzet van
€ 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als IT, Telecommunicatie en
Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in eigen beheer is. Vanwege het
succes dat ALSO hiermee boekt zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste Azure pre sales consultant.
Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

