
Werken in Lissabon  
voor Linden-IT

 

Onze klanten hebben behoefte aan een ICT 
partner die elk vraagstuk op het gebied van 
ICT kan beantwoorden en oplossingen kan 
bieden die hierop aansluiten.

Wij zijn persoonlijk betrokken bij onze mede-
werkers en streven ernaar hen voortdurend 
interessante projecten en opleidingsmogelijk-
heden te bieden, waarmee ze in staat worden 
gesteld om bij te dragen aan hun individuele 
groei, de groei van onze klanten en de groei 
van onze organisatie.

Linden-IT werkt in Nederland vanuit kantoren in 
Amsterdam, Baarn en Den Bosch met ruim 400 

medewerkers. Om verdere groei te realiseren 
zijn we niet alleen voortdurend op zoek naar 
IT medewerkers maar ook naar recruiters en 
salesmensen. 

Een deel van de recruitment- en salesactivitei-
ten kunnen vanuit ons kantoor in Lissabon ver-
richt worden. Je krijgt daar of in Nederland een 
training die aansluit op jouw achtergrond en 
ambities. Bij terugkeer naar Nederland kun je 
direct aan de slag op een van onze kantoren.
Een carrière in de IT dienstverlening biedt 
naast uitdagingen ook een uitstekende belo-
ning met volop promotiemogelijkheden.

Wonen in Lissabon
“De witte stad”
Lissabon wordt ook wel ‘de witte stad’ ge-
noemd en strekt zich uit over zeven heuvels. De 
stad zit vol schilderachtige straatjes. De stad, 
de mensen en natuurlijk het klimaat maken het 
een heerlijke plek om te wonen. Lissabon wordt 
dan ook steeds populairder voor jonge men-
sen om er (tijdelijk) te werken.

Linden-IT in Lissabon
Linden-IT heeft een ruim kantoor in het cen-
trum van Lissabon aan de Rua de Castilho met 
een schitterend uitzicht over Parque Eduardo 
VII en de stad. Deze locatie is uitstekend 

Linden-IT levert zakelijke ICT diensten, 
waaronder detachering, opleidingen, 
consultancy en verschillende vormen 
van outsourcing en insourcing op het 
gebied van ICT. Hierin staat de relatie 
met onze ICT professionals, klanten en 
partners centraal.
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bereikbaar met het openbaar vervoer. In dit 
kantoor werkt een team van jonge medewer-
kers die allemaal in Lissabon wonen. Boven-
dien komen er regelmatig collega’s uit Neder-
land op bezoek die tijdelijk in het kantoor in 
Lissabon komen werken. En de medewerkers 
die in Lissabon wonen, gaan regelmatig naar 
Nederland voor bijvoorbeeld trainingen.

Werken als Sales Support, wat ga je doen?
We gaan je leren hoe je de beste leads vindt 
voor Linden-IT, meewerkt aan de groei van ons 
verkoopinformatiesysteem door data te ver-
rijken, marketingacties opzet voor het werven 
van klanten, deuren opent d.m.v. koude acqui-
sitie en ondersteuning kunt bieden bij sales-
activiteiten. En dit is maar een kleine greep uit 
de werkzaamheden. Wij schakelen met jou op 
basis van je aanleg en ambitie. Jouw taken zijn 
ontzettend uiteenlopend, zoals:

• Zoeken van potentiële nieuwe bedrijven 
en contactpersonen voor onze organisatie 
met behulp van LinkedIn Sales Navigator.

• Via verschillende kanalen als Indeed en 
jobdigger de database uitbreiden met 
nieuwe sales leads

• Verrijken van de database op verschillende 
digitale manieren zoals met Lusha voor het 
zoeken van email adressen en voor tele-
foonnummers.

• Digitale marketingacties op potentiële 
leads door acties in LinkedIn en Facebook 
groepen.

• Benaderen van leads, per email en telefo-
nisch voor het maken van afspraken voor 
accountmanagers

De ervaring die je in deze functie opdoet geeft 
je een geweldige basis om verder te gaan als 
accountmanager. Een accountmanager werft 
nieuwe klanten en begeleidt projecten bij be-
staande klanten. Je hebt zowel contact met de 
klant als met onze medewerkers.
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Meewerken als Recruiter voor  
IT professionals
Je wordt getraind op hoe je potentiële nieu-
we medewerkers voor Linden-IT kunt vinden, 
met hen in contact kunt komen en hen kunt 
informeren over de mogelijkheden om bij ons 
te komen werken. Je leert werken met recruit-
ment tools als LinkedIn Recruiter, vacatureban-
ken als indeed, Jobbird, Nationale Vacature-
bank, social media als Facebook en Instagram, 
en tools om data te verrijken met e-mail en 
telefoonnummers. Je taken zullen onder ande-
re bestaan uit:

• Het verrijken van de database met nieuwe 
kandidaten gevonden via de verschillende 
kanalen. 

• Het zoeken en vinden van data behorende 
bij de kandidaten.

• Het benaderen van kandidaten die in het 
verleden al gevonden zijn en het warm 
houden van de contacten.  

• Het opzetten van campagnes via LinkedIn 
en Facebook groepen om met de kandida-
ten in contact te komen. 

• Het telefonisch benaderen van kandidaten 
om hen te enthousiasmeren om te werken 
voor Linden-IT. 

• Afspraken maken met geïnteresseerde  
kandidaten voor een online interview met 
een van de recruiters in Nederland

Ook hier geldt dat je zoveel kennis en ervaring 
opdoet zodat je in Nederland direct bij ons als 
recruiter aan de slag kunt.

Employee Benefits Linden-IT in Lissabon
• Concurrerend salaris 
• 2 maanden vakantiegeld (maandelijks uit-

betaald met salaris )
• Lunchbonnen van € 7,63 netto per dag 
• 22 betaalde vakantiedagen en 10-14  

nationale feestdagen 
• Ziektekostenverzekering 
• Werken met moderne systemen en tools 
• Werken bij Linden-IT in Lissabon op een 

kantoor in een team van 4-8 collega’s
• Training on the job, in Lissabon en  

eventueel in Nederland 
• De begeleiding, training en coaching die jij 

nodig hebt om door te groeien 

Neem contact op  
met Linden-IT

085-0493240
www.linden-it.com

info@linden-it.com


