
Heb jij passie voor CRM en business intelligence? Wij zoeken per direct een: 

CRM & offerte software specialist 

Je functie

Je bent werkzaam op de afdelingen Marketing en IT en zult veelvuldig in contact zijn met andere afdelingen, zoals Sales en Service. 

Jij bent degene die inhoudelijk de kar trekt voor drie separate Dynamics CRM omgevingen (Nederland, Engeland en Turkije) en de 

configuratie / offerte software die we gebruiken. Je bent zowel projectmanager als functioneel beheerder en zorgt voor een verdere 

door ontwikkeling en optimalisatie van de software en database. Speerpunten hierbij zijn gebruiksgemak en groei van de data.  

Je traint nieuwe gebruikers en vergroot de kennis van de huidige gebruikers, zowel in Nederland, Frankrijk, Engeland als Turkije. 

Door jouw kennis en affiniteit van business intelligence weet je de beschikbare data om te zetten tot bruikbare informatie voor 

zowel gebruikers als het management team en draag je zorg voor het aanleveren van data voor e-letter campagnes.

Wij bieden jou

In deze dynamische functie heb je te maken met een uitdagend internationaal werkgebied binnen een succesvolle, stabiele organisatie. 

Binnen onze informele werksfeer is er volop ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over ons

A.O. Smith Water Products Company te Veldhoven, opgericht in 1972, met vestigingen in Frankrijk, Turkije en Engeland, is een 

dochter van het Amerikaanse bedrijf A.O. Smith Corporation. We ontwikkelen, produceren, verkopen én servicen onze topsegment 

warmwaterboilers en waterbehandelingsproducten zelf voor zowel industriële als huishoudelijke toepassingen; onder andere hotels, 

campings en sportscholen.

Direct solliciteren?

Stuur je CV & Motivatie naar sollicitatie@aosmith.nl!

Ilona Sanders, Personnel Officer, 040-294 25 05.

Onze ideale kandidaat

• HBO werk- en denkniveau 

• Affiniteit met software, IT en business intelligence

• Kennis van CRM systemen, bij voorkeur Dynamics CRM

• Inzicht in bedrijfsprocessen, change management, afdelings-

overschrijdend denken 

 

• Proactief, communicatief, gestructureerd en resultaatgericht

• Uitstekende analyse- en advies vaardigheden

• Uitstekende beheersing van Nederlands & Engels

• Bereidheid tot (beperkt) reizen 


