Voka – Kamer van Koophandel
zoekt

Senior Accountmanager publiciteitswerving (m/v/x)
Heb jij een neus voor opportuniteiten? Zit iemand overtuigen jou in het bloed? En krijg je een kick als een
publiciteitsdeal rond is? Dan ben jij de Senior Accountmanager publiciteitswerving die wij zoeken! Zo kan
jij in naam van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant op interessante ondernemers en bedrijven
afstappen en hen overtuigen om in ons magazine Ondernemers te publiceren.
Kom ons team versterken en draag met de 38 andere medewerkers bij tot de creatie van welvaart en
tewerkstelling in onze provincie door ondernemingen actief te ondersteunen.
Wervend is je ‘middle name’
Elke maand krijgen de 2.500 ondernemingen die lid zijn van Voka – Kamer van Koophandel VlaamsBrabant het magazine Ondernemers in de bus. Dit magazine bestaat uit interessante interviews met
ondernemers, nieuws uit de regio, handige info en tips om te ondernemen, boeiende opleidingen… Maar
er is ook de nodige ruimte voor publiciteit. En het is jouw uitdaging om die ruimte op te vullen met mooie
advertenties van bedrijven uit de provincie. Ga jij de uitdaging aan?
Als Senior Accountmanager publiciteitswerving ben je verantwoordelijk voor:
1.
•
•
•
•
•
•

Werving publiciteit
Verkoop van advertenties en publireportages in magazine Ondernemers
Afspraken maken met prospecten en bestaande leden
Input geven over interessante thema’s om de maandelijkse ‘special’ aan te weiden en publiciteit
rond te werven in het volgende werkjaar
De klantentevredenheid bewaken
Debiteurenbeheer adverteerders
Hernieuwing jaarcontracten/retentie van bestaande adverteerders

2. Netwerking
• Voka-ambassadeur op de netwerkactiviteiten van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
• Stimuleren en ondersteunen van activiteiten in het kader van de regiowerking
3. Eventsponsoring
• Partners zoeken die interesse hebben in eventsponsoring
• Erover waken dat de sponsors de beloofde return krijgen
Tot slot ben je ook nog lid van het commerciële team en neem je deel aan de vergaderingen van de VMR
(Vlaamse MediaRegie) die pub werft op Vlaams niveau voor Voka.

Onze ideale kandidaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft ervaring in de verkoop van publiciteit
Heeft een brede interesse in socio-economische actualiteit en het bedrijfsleven
Is iemand die zich in de zaken vastbijt en doorgaat tot het contract binnen is
Is georganiseerd en doelgericht
Is een teamplayer
Kan goed intern en extern communiceren
Is niet snel ontmoedigd en houdt van een uitdaging
Spreekt vlot Nederlands
Is flexibel en heeft geen moeite met avondwerk (max. 1 avond per week)

Zie jij deze uitdaging volledig zitten? Dan kom je in aanmerking voor:
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een professionele en dynamische werkomgeving
Een enthousiast team van zo’n 38 collega’s
Competitieve arbeidsvoorwaarden met bonus
Een koffieverslaving (optioneel)
Een plaatsje in het pingpongtornooi van Voka Vlaams-Brabant
De kans om deel uit te maken van de grotere Voka-familie in heel Vlaanderen

Jouw werkplek is verdeeld over de Voka-kantoren in Vilvoorde en Leuven. Dankzij de
vele contacten met andere bedrijven kan je ook jouw persoonlijke netwerk sterk uitbouwen.
Sluit je eerste deal met ons!
Stuur je cv en motivatiebrief naar werkenbijvoka@voka.be of t.a.v. Hilde
Lamproy, Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Tiensevest 170, 3000 Leuven.
Nog vragen over de inhoud van de job? Contacteer Erik Schroeven via erik.schroeven@voka.be.
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vertegenwoordigt ruim 2.500 ondernemingen in de
Vlaams-Brabantse regio en werkt samen met Voka Metropolitan, dat 600 ondernemingen in
Brussel vertegenwoordigt. Deze behoren tot het grotere Voka-netwerk dat bestaat uit 18.000
ondernemingen over heel Vlaanderen. Door middel van belangenbehartiging, netwerking en sterk
uitgebouwde dienstverlening, biedt Voka het bedrijfsleven extra slagkracht en ongeëvenaarde
ondersteuning.
Website: http://www.voka.be/vlaams-brabant

