Technical Product Manager Cloud
Standplaats Zaventem, fulltime (38 uur)
Ben jij een expert op het gebied van Cloud en weet jij met deze technische bagage collega’s
en klanten te inspireren? Ben je in staat om vanuit daar nieuwe proposities te ontwikkelen,
klanten te adviseren en klantenbehoeftes en technologie te verbinden? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Wat ga je als Technical Product Manager Cloud doen?
De Technical Product Manager Cloud is een belangrijke, gevarieerde en centrale rol met focus op
digitale transformatie naar de Cloud. Jouw dagelijkse taken zijn een mix van (technische) pre-sales
consultancy en product management. Samen met het salesteam bekijk je welke Cloud oplossingen
bestaande en nieuwe klanten kunnen helpen in hun digitale transformatie of streven naar business
continuïteit op een veilige manier. Tevens werk je mee aan de uitbouw van de Cloud-dienstverlening
van Thinfactory door het delen van jouw kennis met collega’s.
Hierbij kun je denken aan de volgende activiteiten:
 Verzorgen van technisch advies aan bestaande of nieuwe klanten t.a.v. Cloud oplossingen
(voornamelijk IaaS/Remote Workspace/Business continuity/Security);
 Het ontwikkelen of verbeteren van huidige Cloud proposities en bepalen strategische roadmap
om Thinfactory te differentiëren in de markt;
 Verzorgen van (online) presentaties en/of trainingen op events en bij klanten;
 Trainen en begeleiden van nieuwe klanten;
 Het opstellen van (technische) content zoals dienstbeschrijvingen, whitepapers en het mee
helpen promoten van Cloud oplossingen via website, social media...
 Testen en beoordelen van nieuwe diensten.

Wil jij een centrale rol spelen bij een ambitieuze leverancier in zakelijke
cloud-oplossingen?
Cloud is je passie en je hebt een brede kennis om te delen. Je bent ambitieus en gedreven. Je wil
graag het technische luik van de commerciële strategie mee bepalen en uitwerken om zo de
groeiambities van Thinfactory waar te maken. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en
veranderingen in de markt. Tevens ben je in staat om oplossingsgericht te denken en weet je relaties
en verbanden te leggen in complexe situaties en processen. Daarnaast ben je besluitvaardig, beschik
je over overtuigingskracht, ben je klantgericht en heb je goede communicatieve vaardigheden. Bezit
van certificeringen op het gebied van Cloud zijn een plus. Ook wil je graag continu je kennis verdiepen
en verbreden. Jouw brede technische kennis gecombineerd met klantgericht denken liggen aan de
basis van een succesvolle rol binnen ons servicegerichte bedrijf.
Overige wensen zijn:
 Je hebt Master of Bachelor werk- en denkniveau, technische studie;
 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een technische functie;
 Je hebt kennis van en ervaring met:
o Cloud-platformen als Microsoft Azure, of Private Clouds gebaseerd op Hyper-V of
Vmware;
o Microsoft 365 oplossingen;
o Security oplossingen;
 Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels.
 Professioneel netwerk bij SMB of Enterprise klanten of Microsoft is een mooie plus.

Wij bieden:






Een afwisselende, zelfstandige baan in een leuk en dynamisch team, met volop mogelijkheden
om te groeien en te ontwikkelen. Bovendien zorgt een vlakke bedrijfshiërarchie en open
communicatiecultuur ervoor dat je jouw inbreng in het hele bedrijf snel kunt inschakelen en
versterken. Bekijk gerust even de ‘open office space’ foto’s op onze website.
Een marktconform salaris aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden,
Bedrijfswagen, groepsverzekering, maaltijdcheques, laptop, smartphone met abonnement en
een studieregeling.
20 vakantiedagen

Over Thinfactory
Thinfactory is een pionier sinds 2004 in cloud- en hostingoplossingen met het hoofdkantoor in
Zaventem. In 2017 werd Thinfactory NV onderdeel van de Copaco Group als aparte entiteit naast de
hard groeiende ICT distributieactiviteiten. Thinfactory levert naast cloud diensten van vooraanstaande
merken ook oplossingen vanuit de vijf datacenters in regio Brussel en Amsterdam aan bedrijven in alle
sectoren hoofdzakelijk in België en Luxemburg. De focus ligt op betrouwbare en veilige oplossingen
rond business continuïteit op een gemakkelijke en geautomatiseerde manier tot bij onze klanten
brengen zodat zij zich zorgeloos op hun businessactiviteiten kunnen richten.

Informatie en solliciteren
Spreekt deze vacature je aan? Wacht dan niet en laat ons meteen weten waarom jij onze nieuwe
Technical Product Manager Cloud bent! Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie per email op
HR@thinfactory.com.
Wil je eerst wat meer weten over deze functie? Bel dan met Mario Casier, onze Sales Manager, op het
nr 0479 270 992 of mail naar Mario.Casier@thinfactory.com .

