GEZOCHT

AFFILIATE MANAGER
wat voor jou?

het team

Voor onze snel groeiende organisatie
zoeken wij een affiliate manager. Een
specialist die alles weet van affiliate, zaken
organiseert en stroomlijnt en samen met
onze lead op affiliate en de affiliate
campagne managers gaat voor maximale
resultaten voor onze klanten.

familyblend
Wij
zijn
Familyblend
het
enige
marketingbureau dat zich helemaal toelegt
op één doelgroep: jonge gezinnen. We zijn
een mediabureau en uitgever tegelijkertijd.
Met
onze
sterke
titels
(waaronder
Mamaplaats,
Kek
Mama
en
Mama
magazine) en ons netwerk van affiliates en
influencers bereiken wij 3 miljoen moeders
per maand. Door jarenlange ervaring, data
en onderzoek kennen wij deze doelgroep
als geen ander en met sterke concepten
helpen we adverteerders deze doelgroep te
raken in het hart. Kortom, wij verbinden
merken duurzaam met jonge gezinnen.
Familyblend is marktleider en heeft een
duurzaam relatienetwerk. Wij werken voor
honderden inspirerende klanten zoals:
Center Parcs, Picnic, Dyson, Bolletje,
Kleertjes.com, Nutricia, ING, Prénatal,
Disney, PLUS Supermarkt, etc.

Amanda

Kylie

Head of Sales

Salesmanager
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Salesmanager

GEZOCHT

AFFILIATE MANAGER
over de functie
Je bent de spil tussen ons sales team en
onze affiliate campagne managers. Je
denkt mee over affiliate strategie en
tactiek voor onze adverteerders en helpt
periodieke klantevaluaties naar een hoog
niveau te brengen. Je verzamelt inzichten
en komt met suggesties om meer uit
campagnes te halen en stroomlijnt de
samenwerking tussen teams.
Door je ambitieuze en resultaatgerichte
houding weet duurzame groei te
realiseren. Je weet anderen te motiveren
maar staat ook graag zelf met de poten in
de klei en draagt je steentje bij.

jouw profiel
Passie voor affiliate marketing;
gevoel voor hoe de wereld online
beweegt;
motiverende en resultaatgerichte
houding;
hands on mentaliteit;
een neus voor het verzamelen van
bruikbare marktinformatie en kennis;
>2 jaar ervaring met affiliate marketing
bij een bureau of adverteerder.
Ben je daarnaast ook een gezellige collega
en een teamplayer? Dan ben jij de perfecte
blend die wij zoeken!

wat bieden wij?
Werken bij bedrijf met een gezonde
groeiambitie;
veel ruimte voor persoonlijke groei;
veel ruimte voor goede ideeën en
eigen initiatief;
fijne bedrijfscultuur en een team met
gedreven collega’s;
een open, jonge, informele en
gezellige, loyale cultuur;
een goed salaris, laptop en een
telefoon.
marktleidende positie met duurzaam,
hoogwaardig klantenportfolio;
in een mooi kantoor in hartje
Utrecht;
mogelijkheden tot deels thuiswerken;
verzorgde lunch op kantoor;
leuke uitjes en borrels;
met vooral veel gezelligheid en waar
successen worden gevierd.

interesse?
Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en
motivatie naar michel@familyblend.nl of
bel 030 2950200 voor meer informatie.
Welcome to the Family!

