
 

 

 

 

 

Ben jij die energieke salesforce specialist met goede analytische skills die ons team 

komt versterken?     

 

 

Just Internet is continu in ontwikkeling en bij deze functie is dit niet anders. Als relatief kleine 

organisatie zijn wij vooruitstrevend in onze automatisering. Wij besteden hier veel tijd en budget 

aan.  

Jij als Salesforce Specialist, bent in staat de bedrijfsprocessen te analyseren, geeft advies, vertaalt 

business behoeften naar oplossingen in Salesforce en draagt deze uit binnen de organisatie. Daarbij 

maak je gebruik van jouw kennis van sales, marketing en serviceprocessen én Salesforce.com 

technologie. Je werkt nauw samen met de gebruikers, managers van de Just Internet bedrijven en 

met onze externe Salesforce partner. De lijnen zijn kort en je hebt binnen je functie volop ruimte om 

deze naar eigen inzicht in te vullen. 

 

  

 Dagelijks onderhoud en support van Sales en Service Cloud, inclusief het toevoegen en 
beheren van users, profiles, fields, objects, record types en page layouts. 

 Beheren en monitoren van workflows en process builders. 

 Creëren van reports en dashboards in samenwerking met het management en users. 
 Trainen van gebruikers op het gebied van Sales en Service Cloud. 

 Nieuwe ontwikkelingen en features van Salesforce volgen en implementeren.  
 Aanbevelingen doen voor procesoptimalisatie. 

 Documenteren van processen, configuratie etc. 
 Database management. 

 Koppelingen met externe systemen (zoals Exact Online) beheren en monitoren.  

 

 : 

 Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (affiniteit met IT). 

 Je hebt minimaal 3 jaar Salesforce ervaring, Administrator Certificaat is een pre. 

 Je hebt inzicht in relationele databases en data integratie tools. 
 Je analytische vaardigheden zijn, evenals je communicatieve vaardigheden, ijzersterk. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 Je hebt oog voor detail. 

 Je kunt zowel goed zelfstandig als in een team werken. 
 Je hebt zelfreflectie, lerend vermogen en de wil om te werken aan je persoonlijke 

ontwikkeling. 

 



 

 

  

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en vooruitstrevend 

samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.   

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze klanten. 

We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit onszelf en onze 

collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze klanten hét verschil kunnen 

maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er trots op. 

www.just-internet.nl 

 

De Just Internet brands: 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl  

Dit is waarom je bij ons wilt werken: 

 We betalen je een goed salaris. 
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, tegemoetkoming 
sportabonnement, 25 vakantiedagen).  

 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 

 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. 
 Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. 

 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 
 Op loopafstand van het NS-station. 

 Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel. 
 We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong. 

 Regelmatig leuke events en uitjes. 

 

Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk je samen 

met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op de juiste plek en 

een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de meeste collega’s ook heel lang 

collega’s blijven. Word jij onze nieuwe collega? Mail naar sollicitatie@just-internet.nl en wie weet 

zien we jou hier snel op kantoor voor een eerste kennismaking.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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