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MEDIA-ADVISEUR GEZOCHT (24 u pw)

Kan jij jezelf vinden in bovenstaand profiel?
Stuur dan een mailtje naar info@mediaadvieseindhoven.nl en vertel 
waarom jij de leukste man of vrouw bent voor deze functie.
Heb je nog vragen dan mag je natuurijk altijd even bellen voor meer 
informatie naar Ron Meurkens T 06 207 106 75.

Media Advies Eindhoven is een no-nonsense reclamebureau en tevens uitgever van de lokale maandkranten THUIS IN. In de regio Eindhoven hebben we 
in de afgelopen jaren een serieuze plek verworven in het medialandschap. Daarnaast zijn er de laatste jaren edities in Geldrop, Mierlo, Son en Breugel en 
Best bijgekomen.

Als Media Adviseur ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van het klantenbestand in de regio Eindhoven, Son en Breugel en Best.

Je adviseert je klanten over onze 6 huis-aan-huisbladen en/of alle reclamediensten en producten die wij bieden in de regio Eindhoven.  Je hebt focus op 
klanttevredenheid, de te realiseren omzet en je houdt regie over je accounts. Actief netwerken is een belangrijk onderdeel van je functie en jij bent daarom 
altijd op de hoogte van wat er speelt in de regio.

We zoeken niet zomaar iemand, maar die commerciële topper die overloopt van enthousiasme en doorzettingsvermogen met een sprankelende 
persoonlijkheid. Je bent geboren met commerciële vaardigheden en een absolute aanwinst voor je potentiële nieuwe collega’s. 

De ideale kandidaat kan zich vinden in de volgende omschrijving:
• Je bent enthousiast en leergierig    
• Je hebt een ondernemende instelling 
• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan   
• Je bent ambitieus en een doorzetter 
• Je werkt gestructureerd en planmatig    
• Je staat open voor feedback 
• In bezit van rijbewijs B
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