
10.01.01 Account Manager.V2   

 

 

                    PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Account Manager Activiteit : Commercieel 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : De Group Account Manager onder wie de account managers ressorteren 
Onder : Geen   
 

Doel van de 
functie 

§ Maximaliseren van de inkomsten uit reclame van de  TV-zenders (in regie) door het 
verkopen van de verschillende commerciële producten.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

§ Optimaliseren van de omzet m.b.t. de toegewezen klantenportefeuille. 
§ Onderhouden van contacten met de huidige klanten en zoeken naar nieuwe klanten.  
§ Onderhandelen en afsluiten van reclamebudgetten. 
§ Verzorgen van de administratieve opvolging van de reclamecampagnes en 

investeringsbudgetten. 
§ Bijdragen aan het commercieel beheer van de onderneming. 
 
 

Sociale 
interactie 

§ Opzoeken, verwerken  en doorgeven van tariefgegevens naar de reclamemarkt. 
Onderhandelen met en overtuigen van klanten en afsluiten van reclamecontracten. 
Intern doorgeven van informatie, verkregen van adverteerders of agentschappen (bijv.: 
investeringsprojecten). Deelnemen aan verkoopvergaderingen. Zich mondeling en 
schriftelijk uitdrukken in een vreemde taal.   

 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

§ Bedienen van een PC.  
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§ Verantwoordelijkheden 10.01.01   
 . Kerntaken 
 

§ Optimaliseren van de omzet m.b.t. de toegewezen klantenportefeuille teneinde een duurzame zakenrelatie 
op te bouwen met de klanten (adverteerders en media-agentschappen). Dit houdt o.a. in: 
. opzetten en up-to-date houden van het klantenbestand; 
. verzamelen en noteren van alle belangrijke inlichtingen met betrekking tot deze contacten: verslagen 

van bezoeken, briefings, offertes, contracten, enz.; 
. analyseren van de investeringscijfers, verkoopcijfers, enz.; 
. maken van afspraken met de klanten; 
. onderhandelen van de jaarlijkse verbintenissen (in termen van omzet), per adverteerder en per media-

agentschap; 
. opstellen van de offertes overeenkomstig het geldende commerciële beleid; 
. verzekeren van de commerciële opvolging. 
 

§ Onderhouden van contacten met de huidige klanten en werven van nieuwe klanten. 
 

§ Onderhandelen en afsluiten van de reclamebudgetten teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van 
de verkoopdoelstellingen van de onderneming. Hiertoe onder meer: 
. bezoeken van de huidige klanten en voeren van verkoopgesprekken, voorstellen van nieuwe acties; 
. verzamelen van gegevens m.b.t. behoeften en wensen van de klant tijdens een briefing; 
. opstellen van offertes en/of reclameacties op basis van briefings met de klanten, onderhandelen over 

de voorwaarden en afsluiten van contracten; 
. informeren van klanten over nieuwe commerciële acties en kijk- en luistercijfers.  
 

§ Verzorgen van de administratieve opvolging van de bestelde reclamecampagnes. Dit houdt o.m. in:  
. correct opstellen van de contracten; 
. toezien op de juiste toepassing van de per klant overeengekomen verkoopvoorwaarden; 
.    berekenen en controleren van de investeringsbudgetten en reclamecampagnes;  
.    vinden van bevredigende oplossingen voor klachten of problemen van klanten; 
.    opstellen van verslagen betreffende de investeringen en verkoopscijfers. 

§ Bijdragen aan het commerciële beheer van de onderneming teneinde te reageren op commerciële 
opportuniteiten en signalen uit de markt. Hiertoe o.a.: 
. melden van alle relevante informatie (investeringen, marktaandelen, kortingspercentages, kosten, 

groeipercentages, enz.) tijdens commerciële vergaderingen; 
.   formuleren van ideeën en voorstellen m.b.t. nieuwe acties, het prijsbeleid en de verkoopstrategie tijdens 

verkoopvergaderingen. 
 

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
§ Kans op auto-ongevallen. 
 
 

 
 


