GEZOCHT

SALESMANAGER

wat voor jou?

het team

In deze rol zet jij je commerciële skills in en
een grote glimlach op om samenwerkingen
te sluiten met de leukste merken
van Nederland.

familyblend

Amanda

Kylie

Head of Sales

Salesmanager

Familyblend is het moederbedrijf waarin wij
merken verbinden met jonge gezinnen.
Onder Familyblend vallen de platformen
Mamaplaats, Kek Mama (magazine), Mama
Magazine en het influencer marketing label
Familyblend The Agency.
Samen met verschillende experts binnen
Familyblend zorgen wij ervoor dat merken
als Hema, Guts & Gusto, ANWB, Albert
Heijn en HelloFresh via de juiste kanalen
verbonden worden aan jonge gezinnen.

Sophie

Nikita

Salesmanager +
Influencer Manager

Salesmanager

Kees Jan
Head of Affiliate +
Salesmanager

GEZOCHT

SALESMANAGER

over jou
Als Salesmanager ben je onderdeel van
het salesteam van 5 collega’s en ga je
nieuwe adverteerders adviseren en
overtuigen om samen te werken.
Je vertaalt creatieve briefings door naar
(structurele) partnerships, al dan niet met
behulp van onze creatief strateeg. Ook
werk je nauw samen met Mamaplaats,
Mama Magazine en Kek Mama, de
projectmanagers en onze influencer
agency.
Het is een veelzijdige functie met veel
ruimte voor zelfstandigheid en
ondernemerschap.

interesse?
Mail dan vandaag nog je motivatie en CV
naar amanda@familyblend.nl

wat bieden wij?
Je eigen klantportfolio
Een open sfeer met ruimte voor
eigen initiatief en ideeën
Een cultuur waarbij mensen in hun
kracht worden gezet
Mogelijkheid tot groeien
Goed salaris met bonusconstructie
Leuk en hardwerkend team met
korte lijntjes
Gezellige informele werksfeer incl.
lunch op kantoor in hartje Utrecht

jouw profiel
Passie voor content- en influencer
marketing en enige kennis van
affiliate marketing
Een commerciële mindset (acquisitie)
en hands-on-mentaliteit
Een natuurlijke overtuigingskracht en
enthousiasme richting de markt
Een neus voor het verzamelen van
bruikbare marktinformatie en kennis
Pre: Relevante sales ervaring in online
media
Ben je daarnaast ook een teamplayer,
gedreven én georganiseerd? Dan ben
jij de perfecte blend die wij zoeken!

