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Liever alleen betalen op het moment dat je iets daadwerkelijk gebruikt? En ook fan van vernieuwende concepten als Uber,
Greenwheels en Picknick? En heb je bovendien een afgeronde Commerciële Economie of Communicatie studie? Dan
is ALSO Nederland op zoek naar jou! Als Marketeer Services & Solutions ben je verantwoordelijk voor de marketing en
communicatie voor onze innovatieve afdelingen ALSO Services en Solutions.
WAT GA JE DOEN?:
 Je maakt de plannen en communicatie voor alle
diensten die wij beschikbaar hebben in onze ALSO
Cloud Marketplace en het Solutions portfolio. Denk
hierbij aan het schrijven van nieuwsbrieven, blogs,
persberichten, organisatie van events en trainingen
en acties van leveranciers
 Je hebt veel contact met onze partners, zoals
bijvoorbeeld Microsoft, om nieuwe diensten op de
juiste manier onder de aandacht te brengen en hier
marketingplannen voor te ontwikkelen
 Met de collega’s van de afdelingen Services &
Solutions heb jij contact om direct in te spelen op
nieuwe kansen in de markt. Hierbij ben jij de “spin
in het web” en de aanjager om nieuwe diensten en
proposities goed in de markt te zetten

JOUW PROFIEL:
 HBO werk- en denkniveau
 Afgeronde studie op het gebied van Marketing en
Communicatie. Enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie en affiniteit met de IT-branche
 Ervaring met Microsoft Office, Adobe Creative Suite,
opmaken en versturen van nieuwsbrieven
 Je krijgt energie van een organisatie die groeiend
is, je bent georganiseerd, werkt zelfstanding en je
schroomt niet om ideeën te spuien en initiatief te
nemen
WIJ BIEDEN JE:
 Een zelfstandige en uitdagende fulltime baan
 Goede arbeidsvoorwaarden
 Een marktconform salaris
 Prettige werksfeer in een professioneel, collegiaal en
gemotiveerd team

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. 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:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

