
 
 
 

 
RMB is een belangrijke speler in de sector van Belgische reclameregies. Het bedrijf commercialiseert reclameruimte voor 
adverteerders en mediabureaus op tv-zenders (La Une, La Deux, AB3, ABXplore, NRJ Hits TV, LN24 …), radiozenders (La 
Première, VivaCité, Classic 21, Pure, NRJ, DH Radio, …) en nieuwe digitale media (websites en webapplicaties) die voortvloeien 
uit, onder meer, de digitalisering van deze radio- en tv-zenders. RMB zorgt ook voor de organisatie van acties 'in the field' of op 
maat van de klant. Onze bedrijfswaarden: innoveren, veroveren, inspireren en zich engageren 

 

We willen onze Sales Direct afdeling versterken en zoeken 

een Account Manager  
 

FUNCTIE : 
• Je vertegenwoordigt RMB en verzekert de RMB-aanwezigheid 'in the field', hoofdzakelijk in 

het noorden van het land en in Vlaams-Brabant: door middel van klantencontacten en actieve 
aanwezigheid bij de pr-werking van het bedrijf en externe evenementen. 

• Je bent verantwoordelijk voor een adverteerdersportefeuille en die van hun eventuele 
reclamebureaus. 

• Je creëert een contact en vertrouwensrelatie met je klanten en de verschillende stakeholders. 

• Je bent de klantexpert, een media-adviseur die de klant begeleidt in zijn keuze van 
communicatiekanalen. 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de omzet, het marktaandeel en alle RMB-
communicatieoplossingen bij de klanten van je portefeuille. 

• Je werkt per klant de strategieën uit. Je bevordert en vergroot de kennis van ons aanbod (tv, 
radio, digital, spot, non-spot & andere creatieve oplossingen) rechtstreeks bij de adverteerders en 
hun reclamebureaus. 

• Je geeft de strategieën van de klanten door. 

• Je ontleedt/vertaalt de gekregen briefings om, in nauwe samenwerking met de interne teams, 
inspirerende communicatieoplossingen voor te stellen die voldoen aan de behoeften van de 
klant, en je zorgt ervoor dat alles optimaal wordt opgevolgd.  

• Je onderhandelt over de commitment contracten. 

• Je zoekt en werft nieuwe klanten bij adverteerders die inactief zijn bij RMB in jouw werkregio 
(noorden van het land en Vlaams-Brabant).  

• Je 'voedt' onze CRM en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kwalitatieve en 
kwantitatieve data van adverteerders en bureaus in je portefeuille. 

 

PROFIEL : 
• Je hebt commerciële ervaring met digitale produkten of diensten, liefst in de verkoop van 

reclameruimte (of gelijkaardig) 

• Je bent ondernemend, geëngageerd en dynamisch; je kijkt uit naar én werft nieuwe klanten. 

• Je bent een uitstekende onderhandelaar, een kameleon in je verkoopaanpak, een storyteller en je 
kan overtuigend afronden.   

• Je bent goed op de hoogte van de media-touchpoints, de werking van de reclamemarkt en alle 
spelers op deze markt.   

• Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur richting economie, communicatie of markting. 

• Je bent tweetalig Nederlands/Frans met noties Engels.  

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de verkoop van reclameruimte of iets vergelijkbaars. 

• Je gebruikt vlot Office (Outlook, Excel, Powerpoint, Word) en de CRM-software Microsoft 
Dynamics. 

• Je hebt een winnaarsmentaliteit, je bent resultaatgericht, positief ingesteld en wilt presteren.  

• Je geeft blijk van teamspirit en respect. Je ben betrouwbaar, flexibel en bevordert samenwerking. 
 

ONS AANBOD : 
RMB biedt je de mogelijkheid deel uit te maken van een sterk bedrijf en een dynamisch, zeer 

ervaren team. Wij verzekeren je een stimulerende werkomgeving, een persoonlijke omkadering en 

de nodige opleidingen om je taak goed te volbrengen 

 INTERESSE ? 
Stuur je cv met motivatiebrief en een foto per mail of post naar Olivia Mandaglio: 

jobs@rmb.be 
RMB nv – Espace Rolin – Louis Schmidtlaan, 2 - 1040 Brussel 

 


