
 

 

 

 

 

We connecteren je met een Belgische ICT-netwerkorganisatie 

Deze groep is als toonaangevende ICT-netwerkorganisatie een ware katalysator van nieuwe technologieën. 
Microsoft is hun grootste technologiepartner en dat bewijzen ze met meer dan 1.200 Microsoft-experten in 50 
Competence Centers. Ze hebben een bruisende community die deze Microsoft-expertise binnen de groep 
verbindt. De groep heeft dus een sterk strategisch partnership met Microsoft. De band tussen de twee 
organisaties en hun medewerkers is dan ook cruciaal en onmisbaar. Daarom  

 

Je rol 

• Je bewaakt/versterkt de relatie met Microsoft voor bestaande programma’s en start nieuwe initiatieven; 

• Je zorgt ervoor dat dit bedrijf top of mind blijft bij Microsoft en ze hun positie als geprefereerde partner 
behouden en versterken; 

• Je brengt de juiste mensen voor de juiste initiatieven met elkaar in contact binnen Microsoft en hun 
Competence Centers; 

• Binnen de uitgetekende strategie, start je nieuwe initiatieven en trek je daarvoor alle middelen uit de kast;  

• Naast het netwerken geef je presentaties aan grote groepen. Je zet mee je schouders onder 
marketingactiviteiten en je zorgt ook voor de externe visibiliteit op social media; 

• Je werkt nauw samen met een ervaren Community Manager die instaat voor de werking van de 
Competence Centers. Je werkt als een tandem om de strategie uit te voeren. 

 

Je profiel 

• Je bent een relatiebouwer met veel commerciële flair; 

• Je presenteert vlot en graag voor grote groepen;  

• Je bent een organisatietalent;  

• Je deinst er niet voor terug om onze zeer ambitieuze doelen mee te realiseren; 

• Je hebt +10 jaar ervaring als IT-professional; 

• Je hebt minstens 2 jaar ervaring binnen het ecosysteem van Microsoft; 

• Je bent vlot drietalig Nederlands-Frans-Engels. 

 
 
We zouden graag met je spreken 

• Connecteer met ons door een kort mailtje of berichtje te sturen: https://www.aleaconnect.com/contact 

• We delen graag meer informatie over dit bedrijf en de context waarin je zal werken. zijn we op zoek naar 

een Microsoft Alliance Manager die deze sterke relatie verder uitbouwt. 

 

https://www.aleaconnect.com/contact

