White Crow Selection is op zoek naar een Cloud Enablement Expert.
Onze klant is een toonaangevende innovator op het vlak van ICT en dienstverlening.
Zij adviseren bedrijven voor de inrichting van efficiënte werkplekken. Hierbij stellen ze deze
in staat om altijd en overal efficiënt te werken. Ze leveren advies, infrastructuur,
ondersteunende diensten en beveiligingsprotocollen om bedrijven te helpen gedijen in de
digitale wereld.
Jouw taak?
Je speelt een belangrijke rol om de visie van het bedrijf en de beschikbare technologie om
te zetten in werkbare en betrouwbare klanten-oplossingen.
Sales ondersteunend
Je wordt in pre-sales mede betrokken bij de opportuniteiten van de sales of de solsa’s om
de technische aspecten uit te werken en te assisteren om de juiste commerciële voorstellen
te maken.
Hierbij wordt jouw input verwacht inzake de te kiezen technologie, de op te zetten
omgeving rekening houdend met business continuity voor de klant en een duidelijke risico
inschatting van de diensten die ze leveren op de business van de klant.
Deze worden in een Customer Solution Report verwerkt en verdeeld naar het technisch team
dat desgewenst de opzet zal valideren.
Indien de problematiek complex(er) is, stel je mogelijks een stappenplan op met de nodige
fall-backs en milestones op zodat dit van bij aanvang mee kan gecommuniceerd worden aan
de klant.
Bij die inschatting zal meestal ook een tijds-inschatting verwacht worden voor het project uit
te voeren.
Projecten
Eenmaal een project verkocht en aan jou toegewezen voor uitvoering neem je initiatief en
verantwoordelijkheid om het project tot een goed einde te brengen.
Hierbij voorzie je eventueel de nodige administratieve of technische onderbouwing opdat
alles maximaal geborgen blijft en naar verwachting verloopt.
Je rapporteert op regelmatige basis je activiteiten en vooruitgang van je projecten.
Indien er gedurende een project extra opportuniteiten (of bedreigingen) gedetecteerd
worden, overleg je zo spoedig mogelijk met de commerciële contacten binnen de
organisatie voor de gepaste opvolging.

Anderzijds kan je ook ingezet worden voor infrastructuur & netwerk audits bij klanten (WINS
of security audits)
Cloud Expert
Gezien het belang van de cloud voor het bedrijf en meer bepaald voor u van de Microsoft
Cloud, verwachten we van u een doorgedreven inzet om uw expertise op dat vlak te
ontwikkelen en te bevestigen.
Hierbij voorzien zij voor u de nodige studietijd en ervaringsontwikkeling opdat u hier een
expert niveau kan onderhouden in de nieuwe technologische evoluties.

Onze klant biedt jou:
Een uitdagende functie in een succesvolle onderneming met ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden.
Een inspirerende en leerrijke werkomgeving met veelal jonge, gedreven experts als
collega’s.
Een goed salaris met een aantrekkelijke bonusregeling
Goede arbeidsvoorwaarden (basis vaste + flexibele verloning in een cafetariaplan).
Veel tijd en investeringen in medewerkers door interne en externe trainingen op het gebied
van kennis (certificeringen)

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar info@whitecrowselection.com ,
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie hieromtrent.
Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen
en ook accepteert : http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Aarzel niet om onze LINKEDIN en/of FACEBOOK pagina’s te volgen (WHITE CROW
SELECTION) om steeds als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe vacatures.
Met vriendelijke groeten,
Miguelle Remes
HR Consultant
White Crow Selection
Mobile: +32 485 0 05 21
www.whitecrowselection.com

