Functieomschrijving
Heb jij een passie voor Microsoft 365 Cloud en zoek je een plek waar jij een belangrijke rol
kunt spelen in de doorontwikkeling van een organisatie?
En heb jij ruime ervaring met het opzetten van hybride architecturen en de realisatie van
Cloud oplossingen binnen projecten?
Dan kom wij graag met jou in contact!
Het betreft een consultancy rol, waarbij de mix van contact met klanten tijdens de inspiratie
fase tot aan de overdracht aan managed services tot je takenpakket behoort. Je denkt mee
in het verbeteren van de bedrijfsprocessen van jouw klanten en het op maat maken van de
oplossingen.

Wat ga je doen?
Als Technical Consultant adviseer en ondersteun je bij de implementatie van de Microsoft
diensten bij de klanten van KMC Solutions. Daarnaast werk je intensief samen met de sales
consultants, vanuit jouw technische kennis en expertise help je bij het opstellen van klant
specifieke ontwerpen, calculaties en offertes.

Hieronder een kleine greep uit jouw afwisselende takenpakket:
•
•

•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt de sales afdeling in offerte- en order trajecten;
Je geeft jouw klanten een zo goed mogelijk advies over de mogelijkheden en
toepasbaarheid van de producten en diensten. Bij de implementatie fungeer jij als
vraagbaak voor de klant;
Samen met de sales consultant maak je calculaties en vertaal je offertes naar een
project;
Je analyseert en realiseert de technische randvoorwaarden voor de implementatie
van het project;
Je verzorgt de installatie van de basis (fundament) van de Cloud dienst in het
landschap van de klanten;
Je stemt de migratie af met de klant en eventueel collega’s;
Je voert de migratie uit van mail, data en /of intranet content naar de Microsoft 365
Cloud en Teams;
Je voert Enterprise Mobility en Security implementaties uit.
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Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, je hebt een opleiding gevolgd in de
richting van ICT / Informatica of vergelijkbaar;
Je hebt ruime ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie;
Je bent gecertificeerd voor de Microsoft certificeringen MS100, MS101, Daarnaast is
MS700 een absolute pré;
Je hebt ervaring met de Cloud en on-premisse versies van Microsoft SharePoint en
Exchange;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Naast de Nederlandse
taal, beheers je ook de Engelse taal;
Je beschikt over een analytisch vermogen en bent creatief en flexibel;
Je hebt zelf startend vermogen;
Je bent bereid om te reizen door heel Nederland.

Arbeidsvoorwaarden
KMC Solutions in Rotterdam is een dynamisch en innovatief bedrijf, waar het belang van het
team en de medewerkers voorop staat. We denken niet alleen aan vandaag maar ook aan
morgen, en dus aan je toekomst.

Daarnaast bieden wij je natuurlijk ook goede arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Het salaris is afhankelijk van je werkervaring en ligt tussen de € 3000,- en 4.000bruto per maand;
Een leaseauto, een laptop en een telefoon van de zaak, behoren tot het
arbeidsvoorwaardenpakket;
Er zijn voldoende groeimogelijkheden;
Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, hier staan we altijd voor open !;
KMC Solutions biedt mogelijkheden tot zelfontwikkeling en doorgroeikansen zijn
standaard;
KMC Solutions zorgt ervoor dat je bij kunt blijven met relevante certificeringen.
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