
VACATURE

ACCOUNT MANAGER
 
OVER VICE
VICE (www.vice.com) is één van de snelst groeiende jonge mediamerken ter wereld. Het bestaat uit een verzameling van 
fanatieke, jonge en creatieve schrijvers, art directors, fotografen en regisseurs, die actief zijn in de productie en distributie van 
tijdschriften, websites, IPTV, entertainmentprogrammering, films, dvd’s, boeken, events en muziek.

ACCOUNT MANAGER - M/V, FULLTIME (40 UUR P/W) 
Als Account Manager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van onze klantrelaties. Je bent het eerste 
aanspreekpunt voor de klant en haalt de briefing voor nieuwe campagnes op. Jij bent het startpunt van het ontwikkelen van de 
strategie en concepten en brieft strategen en creatieven op de doelstellingen. 

Gedurende het jaar / campagne zorg je voor een optimale afstemming tussen strategie, creatie, content, design en activatie. Ook 
zorg je ervoor dat de activiteiten constant worden gemonitord, geoptimaliseerd en geëvalueerd. De klant wordt pro-actief voorzien 
van inspiratie, advies en nieuwe mogelijkheden. Ook zorg je voor een optimale samenwerking met externe bureau’s om gezamen-
lijk tot de beste resultaten voor de klant te komen.

PROFIEL:
Verantwoordelijkheden (primair)
• Aanspreekpunt van de klant
• Uitbouwen en onderhouden van de klantrelaties op lange termijn
• Briefing bij de klant ophalen en een eerste debriefing verzorgen
• Zorgdragen dat de strateeg/ creatief team zoveel mogelijk input en richting krijgt om het proces mee te starten
• Behoeften bij de klant blootleggen en deze behoefte duidelijk maken in de briefing naar de strateeg/ creatief team
• Je bent eindverantwoordelijk op alles wat er op het account speelt
• Doelstellingen / activiteiten monitoren / bijsturen /optimaliseren
• Nieuwe opportunities delen met klant
• Pro-actief concurrenten volgen 
• Pro-actief inspiratiesessies
• Zorgen dat alle activiteiten bijdragen aan overkoepelende doelstelling per periode en overall
• Zorgdragen voor optimale afstemming tussen de verschillende disciplines (content, design en activatie)
• Campagne evaluatie/maandevaluatie/ jaarevaluatie intern en extern
• Wekelijkse calls met klant
• Contact & relatie media- en reclame bureau’s en andere mediapartijen
• Contact & relatie onderzoeksbureaus

Verantwoordelijkheden (secundair) 
• Je bent op de hoogte van alle ontwikkelingen in het vakgebied/ de markt van jouw klant
• Je bent op de hoogte van de werkzaamheden van de strateeg en kan de werkzaamheden overnemen in geval van
 absentie

Samenwerking met Project Manager:
• Handhaven van timings
• Budget registratie 
• Interne administratie en afhandeling
• Zorgdragen dat de executie in lijn ligt met het creatief concept/ strategie
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VACATURE

VEREISTEN
• Je bent goed op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op reclame- en media gebied
• Je inspireert en overtuigt klanten tijdens presentaties 
• Je werkt in je functie nauw samen met strategie en het projectteam.  
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Accountmanager bij een reclame bureau

SOLLICITEREN:
Stuur je CV en een motivatie naar Lisa Maduro (lisa.maduro@vice.com) met ‘sollicitatie Account Manager’ in de onderwerpregel. 
Je kunt reageren t/m 1 mei 2014. Alleen sollicitanten die uitgenodigd worden voor een gesprek, ontvangen een reactie.
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