Business Consultant SAM
Softline Solutions Northern Europe is met haar vestigingen in Nieuwegein, Antwerpen, Londen en
Kopenhagen een internationale organisatie, die met haar consultants organisaties ondersteunt in de
technische, operationele en strategische aspecten van SAM. Bij het inrichten van Software Asset
Management (SAM) in een organisatie, is het belangrijk om een betrouwbare en specialistische
partner te hebben. Softline Solutions is als onafhankelijk Software Asset Management expert
marktleider in Europa. De stap voor stap aanpak is volledig gebaseerd op best practices.




Onafhankelijk van softwarefabrikanten
SAM-implementatie door het combineren van organisatie, proces en techniek
Aanpak volledig gebaseerd op ISO/IEC-standaard & best practises van honderden
(internationale) SAM-projecten per jaar

Functiebeschrijving
Als Business Consultant SAM bij Softline Solutions zal je worden ingezet voor projecten of diensten op
het gebied van SAM bij grote internationale en nationale organisaties. In een project of service zijn er
verschillende rollen die een Business Consultant vervult, afhankelijk van de wijze waarop de klant
Softline Solutions inzet binnen haar SAM-organisatie. De werkzaamheden die een Business
Consultant verricht variëren van operationele en advies werkzaamheden tot aan veel meer sturende
taken op strategisch en tactisch niveau. Soms is de insteek gericht op puur licentiemanagement, vaak
ook maakt de consultant deel uit van een deel van de strategische SAM-processen binnen een
organisatie.
In de vele projecten en services die Softline Solutions elk jaar succesvol afrondt staat altijd de visie
van Softline Solutions op het gebied van SAM centraal, er wordt samen met de klant gebouwd aan het
House of SAM. Daardoor zijn de projecten en services waar Business Consultants aan werken net zo
divers als de klanten van Softline Solutions, van kortlopende trajecten tot jarenlange managed
services, van internationaal tot nationaal, bij overheidsinstellingen, bij multinationals of ook lokale
organisaties. Waarbij de locaties van de werkzaamheden eveneens heel divers zijn, van remote vanuit
het kantoor in Nieuwegein tot aan onsite bij een klant in het buitenland.

Kennis en ervaring











HBO/WO werk- en/of denkniveau.
Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie of met het uitvoeren van (een deel van
de) SAM-processen, bij voorkeur binnen een organisatie.
Kennis van de licentiemodellen van diverse softwarefabrikanten (bijvoorbeeld Microsoft,
Adobe, IBM, Oracle, etc.)
Kennis van/ervaring met ITIL-processen binnen een organisatie
Bij voorkeur Ervaring met Software Inventory License tooling
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden.
Klant- en kwaliteitsbewuste houding en werkwijze.
Stressbestendig; kan goed prioriteiten stellen en deadlines realiseren.
Resultaat- en oplossingsgericht.
Goede beheersing van de Nederlandse en (zakelijke) Engelse taal in woord en geschrift
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Arbeidsvoorwaarden
Softline Solutions biedt een marktconform salaris en goede secundaire arbeidvoorwaarden.

De organisatie
Softline Solutions is een platte en informele organisatie waar iedereen 100% wil bijdragen aan het
vergroten van het succes en uitbouwen van de te leveren diensten. Het team is jong en dynamisch waar
veel ruimte is voor eigen initiatief. Daarnaast is het team aan elkaar gewaagd en gehecht maar is
zelfstandigheid, klantgericht zijn en resultaatgerichtheid een absolute vereiste voor elk teamlid.
Wil je meer lezen of zien over onze organisatie: www.softline-solutions.nl

Interesse?
Wil je direct solliciteren op deze functie? Je sollicitatie kan je, voorzien van een recent C.V. en
motivatiebrief mailen naar Ingrid Roodenburg, via ingrid.roodenburg@softline-group.com
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ingrid Roodenburg, 06 53941451.
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