
ALSO Nederland kijkt er naar uit om met jou samen te werken als Accountmanager Azure (m/v).  - Het betreft een fulltime
functie (40 uur per week) met als standplaats ons kantoor in Nijmegen. 

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. Vanwege het succes dat ALSO hiermee boekt zijn wij per direct op zoek naar een: 

Accountmanager Azure

JE HOUDT JE O.A. BEZIG MET:
 � Advies geven over de verschillende digitale diensten 

van ALSO in de Cloud Marketplace
 � Het activeren van nieuwe diensten bij klanten en het 

verlenen van support
 � Het opstellen van een plan van aanpak bij 

migratievraagstukken van klanten en de eventuele 
ondersteuning bij de uitvoering ervan

JE BESCHIKT OVER:
 � Een afgeronde, relevante mbo- of hbo-opleiding
 � Ervaring met Cloud en digitale diensten zoals 

Microsoft Office 365, Azure en  
Exchange-omgevingen

 � Achtergrond / interesse op het vlak van virtualisatie 
(VMware, Hyper-V), consolidatie, compliancy 
(security) en migratiemethodieken

 � Het vermogen om bedrijfsprocessen te doorgronden
 � Een eigentijdse instelling en interesses
 � De drive om je kennis te verbreden en/of jezelf te 

specialiseren 

Accountmanager Azure
ALSO Nederland B.V.

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

 � Gewenst is een Microsoft MCSA of Azure 
certificering of je bent bereid deze te behalen

 
JE BENT:
 � Klantgericht
 � Enthousiast
 � Leergierig
 � Sociaal 
 � Oplossingsgericht
 � Communicatief

WIJ BIEDEN JE:
 � Samenwerking binnen een heel gemotiveerd, 

enthousiast en succesvol Cloudteam 
 � Een magistraal Cloudplatform (www.alsocloud.nl) 

met de beste support
 � Een prima arbeidsvoorwaardenpakket
 � Alle kans om je verder te ontwikkelen, zowel 

nationaal als internationaal


