
Vacature: Junior Business Consultant / SAM Consultant 
 
ITAM solutions is gespecialiseerd in het leveren van advies en diensten op het gebied van Software 
Asset Management. Onze uitdagingen liggen bij het doorgronden van de complexe licentie regels 
van de software leveranciers en het optimaal ondersteunen van onze klanten om grip te krijgen op 
hun software assets. Wij verkopen geen software, onze focus ligt op kostenbesparingen en het in 
kaart brengen van de risico’s t.a.v. software gebruik. Momenteel zijn wij op zoek naar een junior 
SAM consultant die ons team gaat versterken. 
 
De functie: 
Je krijgt in de functie als junior SAM consultant een zeer gevarieerd en uitdagend takenpakket. Als 
junior SAM consultant ondersteun jij vooral de senior SAM consultant bij het realiseren van SAM 
opdrachten. Tot je takenpakket behoren: 

• Ondersteunen van de projectmanager bij implementatie van de SAM dienst inclusief de 
uitrol van de Snow toolset 

• Vervullen van de helpdeskfunctie; 
• Opstellen van documentatie zoals proces beschrijvingen en procedures; 
• Analyseren van licentierechten; 
• Ondersteuning leveren bij audit coördinatie; 
• Ondersteunen bij het analyseren van licentie compliance; 
• Ondersteunen bij het genereren van sales zoals het opstellen van offertes, service 

beschrijvingen en service level agreements; 
• Opbouwen van licentie expertise welke nodig is binnen de SAM dienst. 

 
Functie-eisen: 
Wij zoeken een ambitieuze en gedreven starter die bij wil dragen aan de groei en succes van onze 
organisatie. Ambitie, ondernemend een gezonde commerciële instelling zijn een must. De volgende 
eigenschappen zijn kenmerkend: 

• Je ambitieus en hebt minimaal HBO denkniveau; 
• Je bent communicatief vaardig, ondernemend en resultaatgericht; 
• Overtuigingskracht, souplesse en doorzettingsvermogen kenmerken jou; 
• Je bent creatief, oplossingsgericht en stressbestendig; 
• Je kunt goed samenwerken met collega’s, externe leveranciers, opdrachtgevers en kunt 

sturing geven; 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en begrijpt dat je geen vaste werklocatie hebt en reizen 

onderdeel is van je functie als consultant. 
 
Wij bieden: 
Wij bieden een uitdagend takenpakket die alle ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen 
initiatief. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 

➢ Ben jij een high-potential en wil jij jezelf ontwikkelen op het gebied van Software Asset 
Management?  

➢ Kenmerken ambitie, doorzettingsvermogen en sterke communicatieve vaardigheden jou?  
➢ Ben jij bereid om net iets verder te gaan om zo te investeren in het bedrijf en samen met 

een klein team iets groots op te zetten?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Herken jij jezelf in deze omschrijving? Stuur dan snel jouw CV en motivatie naar 
info@itamsolutions.nl  
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