SAM Trainee
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 software fabrikanten
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

Functie beschrijving
De SAM Trainee krijgt een gedegen leerprogramma, waarbij hij of zij te maken krijgt met de
verschillende aspecten van Software Asset Management. Er is voldoende ruimte om de relevante
trainingen te volgen op het gebied van Licentiekennis, SAM en SAM-tooling, en uiteraard wordt
daarnaast tijd ingepland voor het opdoen van hands-on ervaring. Je wordt door alle collega’s
ondersteund bij jouw eerste stappen op weg naar SAM consultancy.
Het eerste jaar werk je grotendeels vanuit onze standplaats Nieuwegein. Daarbij streven we er naar
samen met jou te onderzoeken waar jouw belangrijkste interessegebieden en talenten liggen op het
brede vlak van Software Asset Management, zodat je uiteindelijk het beste tot je recht komt en uit kunt
groeien tot junior consultant en onder begeleiding van een senior consultant ook werkzaamheden op
locatie bij de internationale klanten zult uitvoeren.

Kennis en ervaring










Starter of maximaal 2 jaar werkervaring
HBO/WO werk- en/of denkniveau
Woonachtig in de omgeving van Utrecht of bereid daarheen te reizen
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, zowel in woord als
geschrift.
Zelfstandig, maar kan ook goed in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden
Softline Solutions biedt een marktconform salaris en goede secundaire arbeidvoorwaarden.
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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.
Voor meer informatie: 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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