Internal commercieel adviseur
Je uitdaging

•
•
•
•
•

In het commerciële team van Trustmedia, de reclameregie van De Tijd en L’Echo, ben je het
centrale aanspreekpunt van de klanten;
Je wordt verantwoordelijk voor de verkoop van bijlages en dossiers en overtuigt bedrijven van de
sterkte van onze merken als reclamemedium en dit zowel online als print;
Je begeleidt bestaande klanten op langere termijn en bent eveneens gemotiveerd om gericht te
prospecteren;
Daarnaast sta je in direct contact met de collega’s van de Content Marketing afdeling zodat er een
goed evenwicht kan gevonden worden tussen content en advertising;
In deze binnendienstfunctie krijg je de kans om snel verantwoordelijk te worden voor het hele
proces van offerte tot verkoop tot de plaatsing van de advertenties en content;
Je rapporteert aan de sales manager, die je de nodige professionele ondersteuning geeft.

Je profiel







Dankzij jouw interesse in communicatie en ervaring met commerciële contacten, word je als een
echte professional geaccepteerd op vlak van communicatieadvies;
Je bent resultaatgericht en legt vlot contacten met zowel bestaande als nieuwe adverteerders;
Jouw gedrevenheid, assertiviteit en contactvaardigheid versterken ons dynamisch team;
Jouw uitmuntend organisatietalent laat je toe om je professionele activiteiten zo efficiënt
mogelijk te plannen;
Je hebt affiniteit met de vastgoedsector en je verdiept je graag in de nieuwste trends binnen deze
sector.
Je bent vlot tweetalig (NL/FR).

Trustmedia…
Trustmedia is de Advertising Solutions afdeling van Mediafin, uitgever van de zakenkranten en nieuwssites
De Tijd en L’Echo, de personal finance magazines Netto/Mon Argent, het weekendmagazine Sabato en de
nieuwsbrieven De Belegger/L’Investisseur.
Met steeds vernieuwende communicatieoplossingen speelt Trustmedia in op de behoeften van haar
klanten en streeft daarbij steeds naar het versterken van hun groei en hun marktpositie.
Research, advertising, crossmediale content services, projecten op maat en datatoepassingen, behoren tot
de expertises van onze medewerkers . Hun oplossingen vertalen zich in steeds meer klanten. Op die manier
verzekert Trustmedia aan bedrijven en organisaties een directe en efficiënte toegang tot het unieke en
steeds groeiende lezerspubliek van De Tijd en L’Echo.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@mediafin.be. Onze vacatures vind je ook op
www.mediafin.be/jobs

