
True Ideas zoekt een accountmanager
Eentje die echt van aanpakken weet dus.

Die de lead neemt in projecten en bij klanten, die weet hoe je anderen enthousiast krijgt én die

zelfstandig traditionele en online campagnes kan draaien.

Samen met een team van enthousiaste en betrokken collega’s maak je je elke dag druk over

merken en campagnes. Heb jij zo’n 5 á 6 jaar bureau-ervaring achter je kiezen? En heb je zin om

in een enthousiast en collegiaal team te werken? Kom dan eens kijken waarom Air France KLM,

Centraal Beheer, Leaseplan Bank, Mitsubishi, Ola, Lipton, Royal Haskoning en vele anderen

ook graag langskomen in de Pastoe Fabriek in Utrecht. 

 

Profiel

·       Je hebt 5 á 6 jaar relevante bureau-ervaring

·       Je hebt ervaring in zowel offline als online campagnes

·       Je bent een dynamische persoonlijkheid

·       Je kunt flexibel en zelfstandig werken

·       Je kunt mensen motiveren

·       Je hebt een resultaatgerichte en commerciële instelling

·       Je bent een echte teamplayer

 

True Ideas

True Ideas timmert hard aan de weg met mooie, grote merken en slimme, gedreven mensen. Of

het nu gaat om activatie of themacommunicatie. Conversatie of content. We gaan altijd voor

maximale impact met onze campagnes. Met een hecht team van creatieve en ondernemende

geesten werken we aan de meest uiteenlopende klussen. Samen met de partners in ons netwerk

zijn we praktisch, flexibel, snel en down to earth.

 

Ben jij deze aanpakker? 

Mail dan je motivatie met CV naar robertjan.degroot@trueideas.nl 

En mocht je meer willen weten over de functie of ons bureau. Bel dan gerust 030-231 7151 en

vraag naar Robert Jan. 

mailto:robertjan.degroot@trueideas.nl


OVER TRUE IDEAS

True ideas is het reclamebureau dat synergie creëert tussen themacommunicatie en activatie. We ontwikkelen
slimme campagnes die branding, bonding en buzzing activiteiten integreren. Om mensen in beweging te brengen
en het maximale uit het merk te halen. Zowel online als offline.
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