Wij zoeken ERVAREN & ENTHOUSIASTE
PART TIME VERKOOP BINNENDIENST MEDEWERKERS (0.5FTE)
Lokatie: Schiphol-Rijk

Over maincubes
maincubes, met het hoofdkantoor in Frankfurt am Main, is een Duits datacenter bedrijf en
onderdeel van de Zech Group in Bremen. maincubes biedt een netwerk van datacenters in Europe
met een hoge beschikbaarheid. Klanten en partners van maincubes kunnen naast colocatie
diensten verbinding maken via het secureexchange-platform en connectiviteits- en cloudservices
van onze strategische partners gebruiken om hun zakelijke kansen uit te breiden. De diensten van
maincubes zijn veilig, efficiënt en gebruikersvriendelijk.
Wij investeren >€10Mn in ons maincubes datacenter AMS01 in Schiphol-Rijk waarbij wij ons
momenteel in de laatste fase zijn aanbeland van deze grootschalige modernisering en upgrade.
Vanaf eind april heeft ons datacenter een totale capaciteit van 4.7MW en 3.850m2 IT capaciteit.
Nieuwe datacenterlocaties worden gepland in overeenstemming met de marktontwikkeling.

De Functie
Jij en je nieuwe collega gaan een zeer belangrijke rol spelen in onze toekomstige groei en succes
en worden onderdeel van onze verkoop- en marketingorganisatie. Jij wilt ons commerciële team
ondersteunen bij het opbouwen, ontwikkelen en uitbreiden van de relaties met bestaande en
potentiële klanten. Jij biedt ondersteuning bij zowel Pre- en After Sales activiteiten.

Jouw Vaardigheden & Kwalificaties
Recente en meerjarige ervaring in een commerciële verkoop binnendienst functie,
ervaring binnen de ICT-industrie is een groot pluspunt
Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands
en goede kennis van het Engels is een must. Een goed begrip van de Duitse taal is een
pluspunt
Kennis van MS Office-producten op gebruikersniveau (Excel, Word, Outlook)
De discipline en accuratesse om je eigen werk te organiseren en prioritiseren
Het vermogen om zowel individueel als in teamverband te werken
Een zeer hoog niveau van integriteit en ethiek
Het vermogen om langdurige, interne en externe, relaties op te bouwen
Een aanstekelijk enthousiasme en dynamiek

Salaris
Je kunt een uitstekend salaris verwachten met prima doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen.

Contact
Als je geïnteresseerd bent in de bovenstaande functie, stuur dan je sollicitatiebrief en CV aan
jobs@maincubes.com

