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NIEUW TEAMLID GEZOCHT! 
Om onze groei te realiseren en te bewaken, willen we ons Office Management en Marketing & Sales  
Team met onmiddelijke ingang versterken met een 
 

Commercieel Medewerker m/w/d 
 (Schiphol-Rijk, 20-25 uur) 

 
maincubes, met hoofdkantoor in Frankfurt am Main, is een Duits datacenterbedrijf en onderdeel van 
de Zech Group uit Bremen. maincubes biedt een netwerk van hoog beschikbare datacenters in 
Europa, die colocatie mogelijk maakt in combinatie met veilige ecosystemen voor de digitale 
toekomst van bedrijven in verschillende marktsegmenten. 
 
JIJ KUNT ONS TEAM VERSTERKEN! 
 

 Jij ondersteunt het Office Management alsmede Marketing & Sales Team 
 Jij ondersteunt bij het maken en archiveren van documenten en bij de productie van 

presentaties en reclamemateriaal 
 Jij ondersteunt de planning, de organisatie van klantevenementen, roadshows, beurzen en 

congressen en draagt bij aan een goede follow up 
 Jij ondersteunt onze activiteiten op het gebied van Social Media en Online 

Marketingcampagnes 
 Jij werkt graag met internationale contacten 
 Jij bent de contactpersoon voor alle administratieve zaken tussen het hoofdkantoor in 

Frankfurt en ons kantoor in Nederland 
 Jij bestelt en beheert onze kantoorartikelen 
 Jij begeleidt en ondersteunt het reismanagement van onze medewerkers 
 Jij ontvangt onze klanten, gasten en leveranciers 
 De organisatie en coördinatie van catering, evenals de voorbereiding en opvolging van de 

afspraken ronden jouw verantwoordelijkheidsgebied af 
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MAINCUBES ONDERSTEUNT JOU! 
 

 Als snelgroeiend bedrijf stellen wij in onze verdere ontwikkeling jouw mening en ervaring zeer 
op prijs 

 Er is veel ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit die ook oprecht wordt gewaardeerd 
 Een sympathiek en gemotiveerd team in een platte organisatiestructuur die uitkijkt naar jouw 

komst 
 Het gevoel welkom te zijn 

 
BRENG JOUW PERSOONLIJKHEID! 
 

 Jij hebt meerdere jaren professionele ervaring in een vergelijkbare functie  
 Jij spreekt vloeiend Nederlands en Engels; kennis van de Duitse taal is een voordeel 
 Jij werkt met een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en ambitie 
 Jij bent flexibel en werkt altijd oplossings- en servicegericht 
 Jij werkt graag in een team (ook remote als onderdeel van ons team in Frankfurt) en bent 

communicatief sterk 
 Jij hebt een zeer goede kennis van MS Office 
 Jij bent empathisch en kunt je goed in verschillende situaties inleven waarbij je rekening 

houdt met je gesprekspartner en communiceert op een gelijkwaardig niveau 

 
Ben jij geïnteresseerd in deze vacature en herken jij jezelf, stuur dan jouw sollicatiebrief en CV. 
Wellicht leren we elkaar daarna persoonlijk kennen.  
 
Stuur jouw informatie en beschikbaarheid als PDF (<5Mb) aan: jobs@maincubes.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
maincubes B.V. 
Capronilaan 2 
1119 NR Schiphol-Rijk 
+31 20 788 03 20 
 
E-Mail: jobs@maincubes.com 
www.maincubes.com  
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