Vacature Medewerker Registratie TV (32 uur)
Adfact is per direct op zoek naar een Medewerker Registratie TV (voor minimaal 32
uur). Als Medewerker Registratie TV hou je met een scherp oog de media in de gaten.
Jouw voornaamste taak is het monitoren, bewerken, registreren en classificeren van
tv-commercials. Daarnaast help je bij de dataverzameling en entry van de overige
mediumtypen die wij monitoren.
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 online uitingen op te slaan. En ze, naar wens van onze
klant, aan te vullen met informatie over verschijningsdatum, formaat, titel, media-exploitant,
mediawaarde en diverse branche gerelateerde criteria.
Medewerker Registratie TV.
AlsMedewerker Registratie TV hou je met een scherp oog de media in de gaten. Jouw
voornaamste taak is het monitoren, bewerken, registreren en classificeren van tv-commercials.
Daarnaast help je bij de dataverzameling en entry van de overige mediumtypen die wij
monitoren.
Jij.
Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau en weet van aanpakken
Je hebt affiniteit met reclame, bent mediabewust en servicegericht
Je bent beslist een teamplayer, maar kan ook prima zelfstandig werken
Je bent accuraat en administratief sterk; ervaring met Windows/ Excel is een pré
Je kunt omgaan met deadlines en hebt een analytisch denkvermogen
Wij.
Bieden je een uitdagende baan voor minimaal 32 uur per week, met uitzicht op een vast
dienstverband bij gebleken geschiktheid en vacatureruimte
Een marktconform salaris
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, goed bereikbaar met het OV
Gedeeltelijke reiskostenvergoeding & uiteraard de nodige vakantiedagen
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.

