GEZOCHT: Een enthousiaste Infrastructure-as-a-Service lead
ALSO Nederland B.V.

Wij zoeken een lead voor onze Infrastructure-as-a-Service (IaaS) peiler! Je hebt kennis en ervaring met Azure en
bij voorkeur ook met andere IaaS dienstverleners (lokaal, dan wel mass providers als Amazon of Google). Je werkt
samen met ons Azure Tech Team, dat verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke migraties van omgevingen.
Als lead van onze IaaS peiler werk je zelf actief mee aan projecten, in de vorm van pre-sales consulting. Je zet persoonlijk
Azure trajecten op, je brengt omgevingen in kaart (assessments en scoping) en aan hand van tooling bereken je ROI’s
van migratietrajecten voor klanten. Daarnaast zal je samen met de Director of Consumption Based Business nadenken
over de IAAS solutions en strategie en werk je samen met marketing om jouw ideeën te vertalen naar communicatie.
De functie heeft ook internationale componenten. Als IaaS lead ben je gekoppeld aan onze global IaaS lead, waarmee je
veelvuldig communiceert. Ook zijn er jaarlijks internationale trainingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld van Microsoft of op
ons IaaS hoofdkantoor in Letland.
MUSTHAVES:
 Enthousiasme. Jij zet nét altijd dat stapje extra
 Aantoonbare ervaring met Cloud services en bij
voorkeur ben je een Microsoft Certified Professional.
MUST BE:
 Early adopter. Klantgericht. Leergierig.
Oplossingsgericht. Communicatief sterk. Snel en
energiek.

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.
Naast de sterke positie op domeinen als IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een
unieke Cloud Marketplace die volledig in eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende
IT-markt en groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
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