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Account Executive

Peak Online BV

Het perfecte verjaardagscadeau vinden: Via Google kom je bij inspirerende blogs
om uiteindelijk op een vergelijksite terecht te komen om de juiste prijs te bepalen.

Arbeidsduur

Uiteindelijk maak jij -als consument de keuze op gevoel, kwaliteit en prijs. Maar hoe
zorg je er nou voor dat jij -als merk- jouw product of dienst op het juiste moment,
aan de juiste consument op het juiste device wordt getoond? Dat doet deze
werkgever voor mooie merken zoals Douglas, Expedia, de Bijkorf, Decathlon en
vele anderen! En,omdat ze blijven groeien zijn zij op zoek naar een ‘Account
Executive’ die één van de account management teams ondersteunt maar ook de
ambitie heeft om door te groeien naar Account Manager!
In je dagelijks werk ben je het verlengstuk van de Account Manager. Komt er een
belangrijke campagne van één van onze adverteerders aan? Dan zorg jij dat die
campagne uitgezet wordt. Samen met de Account Manager bepaal je welke
kanalen het beste ingezet kunnen worden. Daarna neem jij contact op met de
publishers om er voor te zorgen dat ze de campagne opnemen. Tijdens de
campagne monitor je de campagne en de resultaten deel je met de Account
Manager.

Onbepaalde tijd

Locatie
Amsterdam,
Nederland

Noord-Holland,

Uren
40 uren

Salaris indicatie
2.100

Gepubliceerd
19 februari 2019

Wie ben jij ?
Als starter heb je natuurlijk nog niet veel werkervaring. Maar dat kun je
compenseren door je persoonlijkheid en motivatie:
Met je positieve instelling zie je eigenlijk nooit beren op de weg;
Mensen hoeven jou nooit te zeggen wat je moet doen, want jij ziet de
werkzaamheden en pakt ze ook gelijk goed op. Een echte zelfstarter dus;
Net als ons, geloof je erin dat je de beste resultaten samen worden behaalt.
Met je collega’s en met onze klanten;
Uiteraard heb je affiniteit met online marketing;
Een bachelor of master diploma.
Je hebt een streepje voor als je al sales ervaring hebt, zoals bijvoorbeeld
straatverkoop of demonstratie sales. Omdat niet iedereen Nederlands spreekt op
onze werkvloer, is onze voertaal Engels. Daarom is het belangrijk dat jij goed
Engels spreekt en schrijft.
Begin je bij deze werkgever, dan start je gelijk binnen de eigen University en wordt
je opgeleid tot een online performance specialist. De opleiding beslaat kennis van
de markt, onze klanten en werkwijze. Maar is vooral gespecialiseerd in het
ontwikkelen van je vaardigheden. Daarnaast staat kennisuitwisseling binnen de
dochterondernemingen wereldwijd centraal. Denk hierbij aan internationale
evenementen, workshops en diverse programma’s, zoals het ‘Exchange Program’.

Wat bieden zij nog meer?
Elke dag een heerlijke lunch verzorgd;
Elke vrijdag om 17.00 uur rammelt de koelkast als teken van de start van
onze vrijmibo;
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Als je jarig bent krijg je cadeautjes. Je krijgt vrij op je jouw verjaardag, ieder
jaar weer.
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV incl. een kort enthousiast bericht met
enkele successen naar recruitment@peakonline.nl.
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