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Business Consultant Software Asset Management (SAM) 

Softline Solutions is als onafhankelijke Software Asset Management (SAM) specialist marktleider in 

Nederland. Het SAM service portfolio creëert voor organisaties transparantie in software assets. 

Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt er een passende dienst uitgewerkt, zodat er inzicht en 

transparantie wordt verkregen in de software huishouding en kostenbesparingen en compliance 

gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt de kostenbeheersing en security van de software 

omgeving verhoogd en kunnen klanten zich richten op kernactiviteiten. 

 

Functie beschrijving 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Business Consultant is het leveren van kennis omtrent 

licenties, contracten en Software Asset Management processen, teneinde de klant te helpen bij het 

inzichtelijk krijgen van het software landschap. Een Business Consultant moet zowel zelfstandig als in 

teamverband kunnen werken. 

De Business Consultant die wordt gezocht, zal worden ingezet bij gerenommeerde organisaties in het 

Corporate en Enterprise segment binnen de Nederlandse markt.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Uitvoeren van software inventories met behulp van software inventory en license tooling. 

 Het analyseren van het software landschap van de klant. 

 Analyseren van de compliance positie van de klant op basis van de software rechten en 

installaties. 

 Adviseren om tot de meeste optimale compliance en efficiency positie te komen 

 Analyseren en adviseren van licensing vraagstukken in het algemeen 

 Het (zelfstandig) uitvoeren van compliance onderzoeken (bijvoorbeeld Microsoft SAM 

Baseline) 

 Het implementeren van de, door de Process Consultant SAM beschreven, SAM processen. 

 Verzorgen van trainingen en kennisoverdracht m.b.t. SAM tooling of licentie modellen aan 

klanten. 

 Op de hoogte blijven van wijzigingen in licentieregels en plichten en deze delen met klanten. 

 Scherp zijn op cross- en upsell mogelijkheden bij klanten en ervoor zorgen dat deze worden 

omgezet in new business. 

 Het uitbouwen van de relatie met klanten en partners. 
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Kennis en ervaring 

 HBO/WO werk- en/of denkniveau. 

 Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie of met het uitvoeren van (een deel van 

de) SAM processen. 

 Het geniet de voorkeur wanneer deze werkervaring opgedaan is bij 

eindgebruikersorganisaties.  

 Kennis van de licentiemodellen van diverse software fabrikanten (bijvoorbeeld Microsoft, 

Adobe, IBM, Oracle, etc.) 

 Kennis van de werking van ITIL processen in een organisatie is een vereiste. 

 In het bezit van het Microsoft 70-672 en 70-673 certificaat is een vereiste (danwel de motivatie 

op deze op korte termijn te behalen). 

 In het bezit van het Microsoft 70-671 certificaat is een pré. 

 In het bezit van ITIL Foundations certificaat is een pré. 

 Ervaring met een Software Inventory License tooling (zoals Flexera FlexNet Manager of Snow 

License Manager) is gewenst.  

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden. 

 Klant- en kwaliteitsbewuste houding en werkwijze. 

 Stressbestendig; kan goed prioriteiten stellen en deadlines realiseren.  

 Resultaat- en oplossingsgericht. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en (zakelijke) Engelse taal, zowel in woord als 

geschrift. 

 Zelfstandig, maar kan ook goed in teamverband werken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Softline Solutions is een platte en informele organisatie waar iedereen 100% wil bijdragen aan het 

vergroten van het succes en uitbouwen van de te leveren diensten. Het team is jong en dynamisch waar 

veel ruimte is voor eigen initiatief. Daarnaast is het team aan elkaar gewaagd en gehecht maar is 

zelfstandig-, klantgericht en resultaatgerichtheid een absolute vereiste voor elk teamlid. 

Maandelijks komt het team bij elkaar om de bedrijfsresultaten onder de aandacht te bespreken. Een 

keer per jaar wordt een bedrijfsuitje georganiseerd en gedurende het jaar komt men regelmatig bijeen 

voor borrels of diners. 

Het salaris is marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring. Een leaseauto, laptop en smartphone 

behoort tot het arbeidsvoorwaardenpakket. Voorts is er een bonusregeling die wordt gebaseerd op het 

bedrijfstarget.  

 

Softline Solutions Netherlands B.V. 

Het Software Asset Management portfolio van Softline Solutions creëert voor organisaties transparantie 

in software assets, waardoor kostenbesparingen en compliance gerealiseerd kunnen worden. Door de 

juiste combinatie van organisatie, proces en techniek, krijgt een organisatie optimale controle.  

Softline Solutions biedt u jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van implementatie van 

Software Asset Management (SAM). De consultants van Softline Solutions hebben ervaring opgedaan 

in complexe omgevingen van instellingen in heel Europa, van middelgrote organisaties tot 

multinationals, van commerciële organisaties tot overheidsinstellingen. Softline Solutions Netherlands 
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is de Nederlandse vestiging van de snel groeiende internationale Softline Group. Sinds 1983 is de 

Softline Group een gevestigde IT dienstverlener die aanhoudende groei laat zien door het oprichten van 

internationale filialen gericht op IT-consulting, IT-ondersteuning en SAM. Softline beschikt naast 

Nederland over verschillende vestigingen in Duitsland, België en Frankrijk. 

In 2014 is Softline Solutions uitgeroepen tot "Best Performing Partner" van Flexera, met deze award 

erkent Flexera Software als 's werelds grootste leverancier van Application Usage Management 

oplossingen niet alleen de uitstekende prestaties van de Softline Groep gedurende het afgelopen 

boekjaar, maar wordt ook het belang van Softline als een van de Software Asset Management experts 

binnen Europa benadrukt. In februari 2014 is werd Softline Solutions tevens benoemd als benoemd als 

“Best in Class SAM Managed Service Provider 2014” door Martin Thompson van het onafhankelijke 

platform “The ITAM Review”. 

Voor meer informatie: www.softline-solutions.nl 
 

 

 

Interesse? 

Wil je direct solliciteren op deze functie?  Je sollicitatie kan je, voorzien van een recent C.V. en 

motivatiebrief mailen naar Ingrid Roodenburg, via ingrid.roodenburg@softline-group.com  

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ingrid Roodenburg, 06 53941451. 

http://www.softline-solutions.nl/
mailto:ingrid.roodenburg@softline-group.com

