Job@Mediahuis
Account Executive Nationale Sales
Afdeling: Mediahuis Connect, Nationale Sales
Locatie: Groot-Bijgaarden
TAAKOMSCHRIJVING:
Als account executive kom je terecht binnen het salesteam Nationale Sales.











Je bent de spilfiguur binnen een van de zelfsturende hubs binnen het team.
Je bent nauw betrokken bij alle briefings en verdere verloop van de campagnes
Je bent een administratieve en analytische duizendpoot en verzorgt een uitgebreid pakket
ondersteunende taken: je beheert klantendossiers en volgt deze actief op, je maakt offertes op en
zorgt voor verdere opvolging en rapportering van de campagnes.
Ook verlies je data en cijfers niet uit het oog en verzorg jij heldere rapportages aan jouw collega’s.
Je houdt klantengegevens up to date in het CRM systeem.
Je detecteert commerciële opportuniteiten en verstrekt professionele informatie en advies
betreffende advertentieruimtes.
Je bent het aanspreekpunt voor alle inbound communicatie en garandeert een adequaat antwoord
op hun vragen.
Je volgt campagnes rigoureus op en gaat frequent in overleg met andere interne afdelingen en
onderhoudt de goede relatie.
Je rapporteert aan de sales director van het Nationale Sales Team.

PROFIEL:






Je beschikt over een bachelor diploma (bij voorkeur in sales of marketing) of voorgaande ervaring
in een B2B omgeving. Maar je staat vooral bekend om je enthousiasme en gedrevenheid.
Excel kent geen geheimen voor jou en je maakt zonder problemen heldere, complexe
rapporteringen.
Met jouw doe-mentaliteit en commerciële flair ondersteun je het sales team en de klanten op een
service-minded manier Door je gestructureerde aanpak kan je duidelijke prioriteiten stellen en kan
jij én je team genieten van een overzichtelijke administratie.
Last but not least, je trekt je plan in zowel, Nederlands, Frans als Engels.

WIJ BIEDEN:








Een job vol uitdagingen en een leerrijke start in een salesfunctie.
Bij een van de 10 meest aantrekkelijke werkgevers van België.
Toegang tot De Academie, de binnenhuisuniversiteit van Mediahuis met een ruim aanbod aan
opleidingen om je talenten optimaal te ontwikkelen.
De kans op interne mobiliteit.
Een aantrekkelijk loonpakket.
Een reeks bijhorende voordelen.
En een team van collega’s die je job nóg leuker maken.

INTERESSE

Wat je moet doen om te solliciteren, is makkelijk. Via de jobsite
(http://www.mediahuis.be/job/account-executive-nationale-sales) bezorg je ons je cv en een
krachtige motivatiebrief, die bewijst dat we ons niet in je vergissen. Wil je graag meer info,
neem dan gerust contact op met Elise De Rechter via elise.derechter@mediahuis.be

