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Commerciële Economie, Marketing, Media & Communicatie

Femmefab is op zoek naar een enthousiaste sales collega!
Ben je de gedreven en creatieve (Senior) Accountmanager die een passie heeft voor het uitbouwen en onderhouden
van relaties? Volg jij influencers via hun blogs, YouTube kanalen en Instagram op de voet? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Wie zijn wij?
Femmefab is een online mediabedrijf dat websites en influencers vertegenwoordigt gericht op vrouwen. Hierbij kun je
denken aan titels als Girlscene.nl, Annemerel.com, KellyCaresse.nl of Jenniefromtheblog.nl.
Femmefab zoekt per juni 2018 een ambitieuze collega ter versterking van het team als (Senior) Accountmanager.
De afdeling is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van websites gericht op vrouwen met grote interesse in
Fashion, Shopping, Beauty, Entertainment, Health, Sport en Lifestyle.
De werkzaamheden?
Als (Senior) Accountmanager werk je in een team van jonge enthousiaste collega’s. Jouw alledaagse werkzaamheden
bij Femmefab:
- Sales – Je benadert en onderhandelt bestaande en nieuwe klanten op hoog niveau.
- Netwerk – Je bouwt en behoudt op een natuurlijke manier een netwerk en relatie op met jouw klanten.
- Verantwoordelijkheid – Je bent eindverantwoordelijk voor alle marketinguitingen van jouw klanten.
- Creatief – Samen met de Account Executive en Traffic Coördinator ben je bezig met het creëren van marketing
campagnes, die vervolgens worden uitgevoerd door de Traffic Coördinator.
Je werkzaamheden verricht je vanuit het kantoor van EEN Media in De Hallen van Amsterdam. Als (Senior)
Accountmanager vinden werkzaamheden uiteraard ook buiten kantoor plaats bij een bezoek aan klanten of
evenementen.
Jouw profiel?
- Je beheerst uitstekend de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)
- Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden
- Je houdt van aanpakken en bent een echte doorzetter
- Je hebt een creërend en interactief denkvermogen en kan methodisch en reflectief denken en handelen
- Je bent opgeleid op HBO- of WO niveau
- Je hebt ervaring en netwerk in de sales (pré)
Periode?
Per juni 2018 - 40 uur per week.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur je motivatie met CV en foto naar bregje@femmefab.nl t.a.v. Bregje van Iperen (o.v.v. AM - Femmefab).

