GEZOCHT

ACCOUNT EXECUTIVE

Bij Done by Friday geloven we nog steeds dat we reclame maken voor de mensen en niet persé voor
de merken. We streven ernaar om in alles wat we doen, minstens één ding anders te doen dan de rest.
En dat doen we elke dag met een jong en gretig team van geweldige mensen.

GEZOCHT: ACCOUNT EXECUTIVE
Wat verwachten we van onze account executive?
• Samen met de account manager ben je verantwoordelijk voor de planning, de productie en
executie van campagnes en de vlotte interne en externe samenwerking met leveranciers.
• Je kent je dossiers en haalt het beste uit jezelf om elke campagne tot een goed einde te brengen.
• Je bent punctueel, streng voor jezelf, leergierig en vooral zeer ambitieus.
Verder…
• heb je 1 tot 2 jaar relevante ervaring bij een reclamebureau
• ben je 3-talig (NL, FR, EN)
• heb je ervaring met het opzetten van off- en online media campagnes
• ben je in staat om professionele contacten aan te gaan met leveranciers, klanten, freelancers,
etc… en deze verder uit te bouwen
• ben je side kick van de account manager bij de uitvoering van campagnes op executief niveau
• leer je met de steun van de account manager om zelfstandig projecten tot een goed einde te
brengen en budgetten te beheren
• leer je prioriteiten te detecteren en ga je deadlines met een glimlach tegemoet
• zie je geen problemen maar enkel uitdagingen
Wat hebben te bieden?
Een toekomst in het kleinste groots bureau van Antwerpen, de hoofdstad van Brussel.
Je krijgt een concurrentieel loon, aangevuld met een pakket extralegale voordelen. Daarnaast vullen we
dit graag op gepaste tijden aan met een “goed bezig!” en een genante “high five wannabe fist bump”.
En oh ja… in alle eerlijkheid… bijna niets gaat zoals het hoort, maar uiteindelijk lukt alles, dankzij
mensen zoals jij!
Interesse?
Mail dan je cv én iets wat we nog niet wisten naar hello@donebyfriday.be!

