ACCOUNTMANAGER
Serviceplan Amsterdam zoekt een full-time Accountmanager
Over Serviceplan

Serviceplan werd in 1970 opgericht als een traditioneel reclamebureau en ontwikkelde snel het concept van een ‘huis van

communicatie’. Dit is nog steeds het enige volledig gentegreerde bureau in Duitsland en de Benelux dat allerlei communicatiedisciplines onder n dak heeft. Of het nu merkstrategen, creatieve professionals, designers, media of online specialisten zijn, bij
Serviceplan zijn alle disciplines op meer dan 35 locaties wereldwijd te vinden. Serviceplan was zich in de jaren tachtig al aan het
toespitsen op de veranderende mediawereld. Midden jaren negentig was Serviceplan het eerste communicatiebureau dat zich
op de groeiende onlinemarkt begaf. Tegenwoordig zijn er specifieke bedrijfsmerken binnen de groep zoals mediabureau

Mediaplus, het digitale agentschap Plan en het marktonderzoekinstituut Facit die inmiddels marktleiders zijn binnen het veld.

De precieze wisselwerking tussen de verschillende gespecialiseerde agentschappen - meer dan 40 in totaal - op het gebied van
creatie, technologie en media maakt van Serviceplan het leidende bureau voor innovatieve communicatie.
Dit ga je doen

Als Accountmanager bij Serviceplan ga je werken voor internationale klanten en ben je de schakel tussen opdrachtgever en het
creatieve team. Deze functie biedt veel zelfstandigheid en een grote mate van vrijheid om projecten tot een hoger niveau te

brengen. Als sparringpartner voor de klant ben je goed in het onderhouden van relaties en weet jij wat er nodig is om het project
van A tot Z te begeleiden. Het is een uitdagende functie in een enthousiast en ervaren team.
Wat breng jij mee

• Je hebt een afgeronde hbo-communicatieopleiding

• Je kunt goed plannen, cordineren en prioriteiten stellen
• Je kunt goed onder druk werken

• Je bent open, eerlijk en direct en een fijne teamplayer
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Kennis en affiniteit met retail en cosmetica is een must
Wat kun je van ons verwachten

We bieden je een zeer dynamische fulltime functie in een snelgroeiende werkomgeving waarbij je de kans krijgt om jezelf te
ontwikkelen. Het salaris is marktconform, afhankelijk van de ervaring die je meeneemt, daarnaast kennen we een prima
pensioenregeling en 8% vakantietoeslag.
Zo solliciteer je

Ben je genteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 8 maart 2019
naar cv.nederland@serviceplan.com.
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