INTERN ACCOUNT
Plug is een sterk groeiend marketing- en lifestylebureau met 20 jaar ervaring.
Ons doel? Professionele en stijlvolle branding creëren! Want onze stijl en aanpak maken het verschil in
de communicatie van onze klanten.
Onze troeven? Een grote affiniteit en ervaring met grafische projecten omtrent mode, wonen en lifestyle.
Ons team? Is zeer enthousiast & gedreven en staat te popelen om een nieuwe intern account fulltime
op te nemen in de groep!
1/ Omschrijving takenpakket
Je bent verantwoordelijk voor een bepaald klantenportfolio en staat in voor de organisatie, opvolging &
coördinatie van verschillende projecten voor deze klanten. Je regelt drukwerk, begeleidt online- en
offline advertising campagnes, maakt offertes, volgt alles op ... en staat naast klanten ook nauw in
contact met diverse leveranciers. Je werkt nauw samen met de sales en het creatieve team om samen
een project tot een goed eind te brengen. Sociale media en Google zijn je vrienden J
2/ Profiel
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Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent positief, enthousiast en collegiaal ingesteld.
Je werkt georganiseerd, nauwkeurig en resultaatgericht.
op drukke momenten slaag je erin goed om te gaan met last-minute wijzigingen en kan je
prioriteiten stellen.
Je voert je taken uit op zelfstandige wijze, hebt zin voor initiatief en beschikt over een
probleemoplossend vermogen.
Je neemt verantwoordelijkheid op om het team te ondersteunen waar nodig.
Je bent een multitasker.
Je hebt affiniteit met het opzetten van Google- en sociale media advertising campagnes.

3/ Aanbod:
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Een afwisselende, uitdagende functie binnen een groeiend trendy reclamebureau.
Een interessante, gediversifieerde klantenportefeuille met gevarieerde opdrachten en onderwerpen.
13 jonge, creatieve collega’s waar je op kan rekenen.
Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur
Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, een iPhone, een MacBook en een bonussysteem per
kwartaal.

Interesse? Stuur dan snel je cv en motivatie door naar info@plug.be
Reclamebureau Plug
Sint-Martinusstraat 19
8800 Roeselare
051/25.09.86

