www.omropfryslan.nl

Omrop Fryslân maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren. Daarmee verbindt en verrijkt de omroep iedereen
die zich verbonden voelt met Fryslân. Met een groot dagelijks bereik op radio, televisie en online is Omrop Fryslân ook dé
mediapartner voor ondernemend Fryslân.
Om bedrijven en organisaties nóg beter te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen, zoekt Omrop Fryslân een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST RECLAME

(28-32 UREN PER WEEK)

De kern van deze uitdagende en afwisselende functie is het onder de aandacht brengen van de unieke positie van Omrop Fryslân
en de verscheidenheid aan campagnemogelijkheden die wij te bieden hebben. Jij signaleert nieuwe marktontwikkelingen
en je weet die om te zetten in omzetkansen. Jij legt gemakkelijk en op een natuurlijke manier contact met een grote
verscheidenheid aan bedrijven en organisaties en je weet nieuwe afspraken te maken voor de accountmanagers.

Als medewerker op een afdeling die dicht bij de klanten staat en kansen ziet
in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketing en media:
• zet je merkbewerkingsacties op en coördineer je de uitvoering en afwikkeling hiervan
• leg je telefonisch contact met bedrijven en organisaties voor acquisitie
• adviseer je adverteerders telefonisch en schriftelijk over effectieve media-inkoop
• ben je verantwoordelijk voor het realiseren van kansrijke ‘leads’ voor accountmanagers
• maak je analyses uit datasystemen die je verwerkt tot bruikbare informatie
• signaleer je kansen en trends en weet je deze om te zetten in concrete acties
• werk je aan de positionering van Omrop Fryslân Reklame
• onderhoud je de reclamewebsite en social media van de afdeling
•	ondersteun en vervang je soms jouw collega’s van Planning & Traffic bij zaken zoals bijvoorbeeld het produceren van
zendlijstenen het redigeren van reclameblokken
• ben je op de hoogte van en nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op het gebied van (online) marketing
•	heb je een aantal jaren ervaring in de verkoop en/of marketing binnen de commerciële omgeving, het liefst in de mediawereld
• vind je het leuk en uitdagend om te werken met deadlines
• heb je een gezonde commerciële instelling en ben jij resultaatgericht
• ben je een teamspeler die successen graag samen viert
• beschik jij over MBO+/HBO werk- en denkniveau

Ten slotte:
•	Ontvang je een passend loon in schaal E van de ‘cao voor het Omroeppersoneel’, met een loon van minimaal
€ 2.105,99 en maximaal € 2.949,17 bruto per maand bij een volledige aanstelling van 36 uur.
• In eerste instantie betreft het een dienstverband voor een jaar, met de kans op een vast contract.
•	Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een onkostenvergoeding, een fietsplan en veel ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling.
	
De telefonische uitnodigingen voor de sollicitatieIs dit dé baan waar jij naar op zoek bent?
gesprekken zijn 23 april. De eerste gesprekken zijn
Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren!
in week 17 op maandag 26 april. De tweede
Stuur jouw sollicitatie voor aankomende donderdag
gespreksronde is op vrijdag 30 april.
22 april naar Fokelina de Boer, adviseur P&O,
via P&O@omropfryslan.nl
Deze vacature is in- en extern opengesteld. Bij gelijkwaardige geschiktheid hebben de interne kandidaten
Voor meer informatie over deze functie kan er contact
voorrang. Een assessment kan deel uitmaken van de
opgenomen worden met Jolanda van der Werf,
procedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Manager Reklame, tel 058 2997878.
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