Wij zijn voor onze commerciële afdeling op zoek naar een

Client Manager

Spreekt de wereld van media jou aan, is het voor jou een uitdaging om als spin in het web, binnen een
dynamische omgeving te werken en verantwoording te dragen voor onze klanttevredenheid? Dan zoeken we
jou!
In de functie van Client Manager ben jij het eerste contactpunt van onze klanten, ben jij onderdeel van de
commerciële afdeling en zorg je voor een juiste afhandeling van onze salesprocessen. Daarnaast combineer
je de werkzaamheden van het voorbereiden en managen van campagnes met de communicatie richting
adverteerders en je interne collega's. Je bent binnen IEX Media verantwoordelijk voor de optimale uitvoering
van campagnes en partnership met onze klanten.
De functie is in het verleden een uitstekende springplank gebleken richting een verdere carrière binnen het
bedrijfsleven. Het contact met veel verschillende adverteerders en afdelingen in combinatie met de
diversiteit van campagnes die je voorbij ziet komen zijn perfecte ingrediënten voor je persoonlijke
ontwikkeling.
Dit zijn jouw vaardigheden:
 Je bent klant- en servicegericht en hebt een aangeboren gevoel voor accuratesse, je hebt de juiste
drive om de advertentie-opdrachten voor onze klanten administratief te verwerken en optimaal uit te
voeren
 Je hebt affiniteit met digitale media zoals websites, apps, etc. en je vindt het leuk om je verder te
verdiepen in de commerciële mogelijkheden van deze media, zoals advertenties, branded content
oplossingen, etc.
 Organiseren en plannen van mediacampagnes
 Je bent verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van afspraken met adverteerders, het
begeleiden en bewaken van campagnes en je maakt klantrapportages
 Je snapt en begrijpt zowel onze klanten en klantbehoeften als onze commerciële mensen en weet
dit om te zetten in adequate oplossingen met de juiste verwerking en bent een sparringpartner op
het gebied van mediaplanning en executiestrategie
 Je kan omgaan met gangbare kantoor- en CRM-software, zoals Word, Excel en PowerPoint.
 Ervaring met HTML en Google Ad Manager is meegenomen, maar niet noodzakelijk
 Je bent een prettige collega in omgang en werkt o.a. samen met onze communicatie en content
afdelingen
 Ook ben je daadkrachtig en je staat stevig in je schoenen. Je bent de steun en toeverlaat en het
rustpunt binnen de organisatie. Je past binnen ons energieke en zeer gedreven team.
Dit krijg je van IEX Media:
 Een afwisselende en leuke baan waarbij geen dag hetzelfde is
 Inspirerende en informele werkomgeving bij een snelgroeiend en multimedia bedrijf met beleggen in
het DNA
 32-40 uur mogelijk en uiteraard een meer dan marktconform salaris.
IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent
produceert, distribueert en exploiteert via cross mediale kanalen. De portfolio bestaat uit sites, apps, games,
nieuwsbrieven, events, video, seminars en print en bedient zowel de Retail markt als business-to-business
markt. In beide segmenten is IEX Media marktleider in Nederland en België met 2,5 miljoen unieke bezoekers
per maand. Belangrijke merken zijn: IEX.nl, IEXProfs, Belegger.nl, Beursduivel.be, DeBeurs, BeursOnline,
Beleggen.nl en Beursgorilla.nl. IEX.nl is de grootste (social) community voor particuliere beleggers in
Nederland.
Interesse:
Reageer per email met een korte motivatie en cv naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor meer
informatie naar 020-4352178.
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