
Spotalytics maakt je TV en radio performance inzichtelijk en meet nauwkeurig jouw campagne
doelstellingen, zoals de toename in bezoekers, verbeterde merkscores en extra omzet. Het effect van elke
spot wordt dagelijks gemeten. Zo krijg je al tijdens de campagne grip op de resultaten.
Sync maakt het mogelijk TV reclames te boosten door synchrone weergave van online campagnes. 

Adviseer onze TV en radio adverteerders, zodat zij het maximale resultaat halen uit de inzichten die onze
software biedt; 
In een adviserende sales rol, heb je bovendien oog voor nieuwe kansen die de organisatie laten groeien;
Volg de leads op die voortvloeien uit onze marketinginspanningen, open daarnaast nieuwe deuren bij
prospects; 
Onderhouden van partnerships met TV & radio autoriteiten in de markt; Je werkt hoofdzakelijk in:
Nederland & België.

Is bedreven in het uitbouwen van nieuwe en bestaande klantrelaties;
Wint het vertrouwen van klanten door zijn/haar acties en professionele houding;
Heeft een HBO/WO werk of denkniveau;
Is analytisch onderlegd en is comfortabel met technologie, cijfers en statistiek;
Beheerst de Nederlandse taal uitstekend, spreekt en schrijft goed Engels. 

Een fantastisch verhaal in een snel veranderende TV- en radioreclame markt;
Een professioneel team aan collega’s;
Veel kansen om (persoonlijk) te groeien met de business;
Een (goed) passend salaris aansluitend op ervaring;
Op een toplocatie bij Spaces Amstel (inclusief biljart- & voetbaltafel);
Tot slot heerst er altijd een positieve sfeer, wordt er door iedereen met plezier gewerkt en houden we
rekening met een goede work-life balance en mogelijkheid tot thuiswerken.

Op zoek naar een volgende stap in jouw carrière? Wil je bijdragen aan de groei van een prijswinnende
software-oplossing met een echte wow factor, voor de absolute top adverteerders binnen het TV- en
radiolandschap? En dit combineren in een organisatie die écht oog heeft voor plezier op de werkvloer en
zorgt voor een goede work-life balance? Kom dan werken bij Mediasynced, en ondersteun nieuwe en
bestaande klanten in de rol van Client Consultant. 

Mediasynced is dé specialist op het gebied van TV en radio analyse & optimalisatie. Ons geavanceerde
software platform stelt adverteerders in staat de impact van campagnes te boosten. Hieronder een overzicht
van onze prijswinnende oplossingen:

Jouw rol:

De ideale kandidaat:

Wat bieden wij aan:

 
Vragen of solliciteren? Stuur een mail naar info@mediasynced.com

 

 

CLIENT CONSULTANT

https://mediasynced.com/spotalytics/
https://mediasynced.com/tvsync/
https://mediasynced.com/
mailto:info@mediasynced.com

