Vacature Accountmanager (Fulltime - 40 uur)
Adfact is per direct op zoek naar een Accountmanager (fulltime, voor 40 uur per week).
Heb jij al enige jaren ervaring in een commerciële functie, haal jij graag het beste uit
jezelf en ben je niet bang mensen te benaderen? Als Accountmanager bij Adfact denk
je actief mee over potentiële nieuwe klanten en genereer je new business.
Adfact.
Adfact maakt belangrijke advertentiemarkten inzichtelijk. Dagelijks houden we bij welke
adverteerder wat doet in de media. Hoe? Door televisiecommercials, radiospotjes, dagblad- en
tijdschrift advertenties, buitenreclame en internet uitingen op te slaan. En ze, naar wens van
onze klanten, aan te vullen met informatie over verschijningsdatum, formaat, titel, mediaexploitant, mediawaarde en diverse branche gerelateerde criteria.
Accountmanager
Jouw voornaamste taak is het genereren van new business. Je denkt mee over potentiële klanten
en gaat hier zelf actief mee aan de slag, denk bijvoorbeeld aan adverteerders, sales houses en
publishers. Je vertelt vol enthousiasme over de toegevoegde waarde van informatie en inzichten
die Adfact verkoopt. Daarnaast ga je regelmatig op bezoek bij onze bestaande klanten. Je bent
en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het medialandschap.
Jij.
Hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en weet van aanpakken go-getter
Hebt 3 tot 5 jaar werkervaring in een commerciële functie en hierbij aantoonbaar goede
resultaten behaald
Cold calling? Hier zie jij de lol en uitdaging van in en draai jij je hand niet voor om
Bent positief en een echte doorzetter
Verbaal ben je sterk en goed in de omgang met mensen
Je hebt affiniteit met reclame, bent mediabewust en servicegericht
Kennis van en/of een netwerk in de mediawereld is een pré
Wij.
Bieden je een uitdagende baan voor 40 uur per week
Uiteraard een marktconform salaris naar ervaring en kunde
Auto van de zaak en uiteraard de nodige vakantiedagen
Je komt te werken in een flexibele en informele werkomgeving die volop in ontwikkeling is, in
een klein team vol enthousiaste collega’s
Een leuke werkplek aan de Zaan in Wormerveer of Amsterdam
Geïnteresseerd.
Stuur je motivatie en CV naar Joëlla Idema, via joella@adfact.nl, dan komen we snel bij je
terug.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

