
  
 
 

	

Accountmanager New Business (=blender) 
 

 
FAMILYBLEND is al ruim 15 jaar marktleider in het verbinden van merken met jonge gezinnen. 
Wij zijn een full service agency die vertrekt vanuit de ambitie van de klant.  
 
Zorgvuldig selecteren wij tools x effectief bereik en zetten doelstellingen om in succesvolle 
campagnes. Dat noemen wij blenden.  
 
Hiervoor hebben we nu 3 smaken (& 2 extra smaken zijn in ontwikkeling): 

1. Affiliate Marketing (affiliatie netwerk met 150 adverteerders en 5.000 publishers) 
2. Content Marketing (eigen platform 975K uniek verkeer en 150K social volgers) 
3. Influencer Marketing (netwerk van meer dan 700 influencers) 

 
We werken voor ruim 500 inspirerende klanten als Center Parcs, Picnic, Dyson, Bolletje, 
Kleertjes.com, Nutricia, ING, Prénatal, Disney en Plus Supermarkt. 
 
Het bedrijf staat goed en daar zijn we trots op. Zelfs in dit bijzondere jaar gaan wij flink plussen. En 
hierdoor zijn wij per direct op zoek naar een aantal extra leuke collega’s!  
Als New Business Manager ben jij degene die adverteerders en mediabureaus adviseert en 
overtuigt van succesvolle online campagnes. 
  
Hoe kan een werkdag er voor jou uitzien?  
09.00 uur. De dag is gestart. Je pakt allereerst een lekkere espresso op ons kantoor in hartje 
Utrecht. Je bespreekt aan de hand van een sales stand-up de dag met je teamgenoten. Jouw 
telefoon is bij de hand, je mail en je agenda staan open.  
10.00 uur. Je hebt diverse calls met prospects uit ons huidige portfolio. Je spot nieuwe klanten en 
maakt diverse afspraken.  
10.30 uur. Brainstorm met collega’s Bart, Kylie en Kees. Aan het einde van de ochtend werk je een 
creatief voorstel uit en maak je een opdrachtbevestiging. Nog even voorbereiden op een 
klantbezoek in de middag.  
12.30 uur. Tijd om even te relaxen! De gezamenlijke lunch in onze keuken staat klaar. Even naar 
buiten voor een lekkere wandeling door het park van Utrecht, samen met je collega’s. 
14.00 uur. Je stapt in de auto voor een afspraak met een adverteerder of mediabureau. Tijdens 
het gesprek verplaats je, je in hun doelstellingen en ambities en geef je advies voor een succesvolle 
campagne.  
15.30 uur. In de middag werk je op kantoor je afspraak uit, maakt een voorstel en tot slot pak je 
geregeld aan het einde van de dag een lekker koud drankje met je collega’s! 
  
Onze perfecte match heeft: 
- Passie voor online marketing en sales;  
- Gevoel voor hoe de wereld online beweegt; 
- Passie in consultative selling; 
- Een natuurlijke overtuigingskracht en enthousiasme richting klanten; 
- Gevoel voor content marketing en influencer marketing; 
- Enige kennis of gevoel van affiliate marketing; 
- Hands on mentaliteit;  
- Een neus voor het verzamelen van bruikbare marktinformatie en kennis; 
- Pre: Relevante sales ervaring in online media. 
Ben je daarnaast ook een gezellige collega, een teamplayer, loyaal, gedreven, nauwkeurig én 
georganiseerd? Dan ben jij de perfecte blend die wij zoeken!  



  
 
 

	

  
Waarom bij ons aan de slag? 
- Kans om je te ontwikkelen in de wereld van online marketing advertising (content marketing, 
influencer marketing & affiliate marketing); 
- Een positie in een dynamische, enerverende en snelgroeiende organisatie; 
- Meewerken in een zeer gemotiveerd team; 
- Een platte organisatie met direct veel persoonlijke speelruimte; 
- Een open, jonge, informele en gezellige, loyale cultuur; 
- Een eigen portfolio aan te werven adverteerders en mediabureaus; 
- Proactief meedenken aan innovatieve online concepten en platformen; 
- Mogelijkheid tot serieus ondernemerschap; 
- Een marktconform salaris, laptop, telefoon + aantrekkelijke bonusregeling; 
- Last but not least: leuke collega’s en ontspanning bij een vrijdagmiddag borrel! 
 
Ben jij onze nieuwe blender? 
Dan kun je jezelf en ons helpen door je motivatie + cv te mailen naar rik@familyblend.nl of te 
bellen met 030-2950200. 
 

 
 

 
 


