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OVER DE ROL
Voor onze afdeling “SUPER Digital” zoeken wij een enthousiaste, analytische en doortastende
Social Advertising Consultant! Binnen deze rol zorg je voornamelijk voor een nauwkeurige
campagne set-up en optimalisatie, op zowel inhoud als proces. Samen met het team sta je voor
kwaliteit en creëer je innovatieve, geïntegreerde oplossingen voor klanten als BMW, Coca-Cola,
Jumbo en T-Mobile. Ook heb je veel contact met onze partners als Facebook, Twitter, LinkedIn,
Snapchat om optimaal van de nieuwste ontwikkelingen gebruik te maken voor jouw klanten.
Verder ga je intensief samenwerken met de specialisten van o.a. Online Video, Display en
Mobile om mooie, geïntegreerde campagnes voor onze klanten neer te zetten. Daarnaast werk
je ook samen met de collega’s van de andere labels binnen IPG Mediabrands zoals UM, Initiative,
Yune en Marketing Sciences.

JIJ:
-

hebt 3+ jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of toe aan een volgende stap in je
carrière;
vindt het leuk om klanten te voorzien van goed draaiende campagnes op social platforms;
voorziet het team van de laatste trends op gebied van social advertising;
spart met het team hoe jullie de beste social advertising strategieën kunnen lanceren;
werkt graag secuur en je bent stressbestendig;
denkt graag creatief mee om een vernieuwende campagne te bieden aan je klanten;
kunt je goed bewegen in een veranderende, dynamische werkomgeving;
houd van een feestjes, borrels, evenementen en andere uitjes!

WAT BIEDEN WIJ?
-

Werken bij internationaal bedrijf met meer dan 10.000 collega’s wereldwijd;
Persoonlijk groeipad met een ruim aanbod in trainingen en cursussen;
Creatie, trading, onderzoek, productie; we hebben alles in huis;
Flexibele werkplekken binnen een mooi nieuw pand;
Goed salaris en 26 vakantiedagen.

OVER MEDIABRANDS DIGITAL
SUPER Digital is het full service digitaal mediabureau van IPG MediaBrands. SUPER Digital
bestaat uit ca. 35 specialisten op het gebied van Data en Analytics, Online Video, Display,
Mobile, Social Advertising & Search. SUPER Digital heeft een duidelijke holistische focus op
innovatie binnen Programmatic Marketing, gedreven vanuit data, technologie en creatie. Om
dit zo optimaal mogelijk te realiseren zetten we een breed scala aan eigen producten rondom
technologie, data en dashboards in.
SUPER Digital zit in een gloednieuw kantoor op de Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA
Amsterdam.
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