Account Manager
Functie

Communicatiebureau youEngine zoekt op voltijdse basis een Account Manager
met projectmanagementskills, vlotte pen, digitale vibes. youEngine is een snel
groeiend communicatiebureau met focus op public relations en digitale
marketing op Het Eilandje in hartje Antwerpen.
Beschrijving van de functie

•
•

•
•

Je verleent communicatie-advies aan bedrijven en organisaties op het vlak
van public relations, corporate communications, content marketing en
conversation management.
Je voert het communicatieplan voor de klant uit op het vlak van public
relations en digitale communicatie en marketing.
o Je ontwikkelt en publiceert content voor sociale media, websites
en e-mail marketing.
o Je monitort de online en klassieke media voor onze klanten.
o Je schrijft persberichten, pitcht interviews, en onderhoudt
contacten met pers en influencers.
Je onderhoudt het contact met de klant en je bent verantwoordelijk voor
het goede verloop van de uitvoering van het communicatieplan
Je bewaart het overzicht over alle projecten, deelprojecten en taken die
worden uitgevoerd en stemt daarover af met de klant, collega’s,
freelancers, leveranciers of partners.

Competenties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlotte pen en uitgebreide digitale vaardigheden.
Organisatorisch sterk.
Communicatievaardig.
Groot probleemoplossend vermogen: zowel vroeg detecteren van
problemen, als bedenken van de oplossingen.
Kwaliteitsgedreven.
Kan al zelfstandig werken, maar voelt vooral goed aan wanneer overleg
nodig is.
Specifieke interesse voor en affiniteit met digitale marketing en sociale
media.
‘Digital native’ die 24/7 de sociale media volgt.
Journalistieke skills.
Teamwerker.

Opleiding, ervaring, ambitie

•
•
•
•

Universitaire opleiding.
Heeft zich bewezen in een soortelijke communicatiefunctie, minimum 3
jaar.
Meertalig: Nederlands, Frans, Engels.
Heeft ervaring met PR, sociale media en digitale marketing (web, apps,
online marketing).

Wij bieden

•
•
•
•
•

Marktconform salaris en extra-legale voordelen.
Een aantrekkelijke bonusregeling die inzet en groei beloont.
Aandacht voor opleiding en ontwikkeling.
Dynamische en ambitieuze werksfeer.
Klein, gemotiveerd team in een onderneming die snel groeit.

Je voelt je aangesproken?

Mail bettina.geysen@youengine.be

