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Word jij het gezicht van Achterhoek Nieuws 
in Bronckhorst-Zutphen en omgeving?

Denk jij strategisch en creatief mee met onze klanten om hun doelgroep te 
bereiken via onze print en online media?  Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor de regio Bronckhorst en Zutphen zoeken wij een gedreven 

Media-adviseur 
buitendienst m/v  
32-40 uur per week

Wat ga je doen?
Als media-adviseur buitendienst ben je verantwoordelijk voor het behalen 
van omzetdoelstellingen voor je eigen titels, samen met je binnendienst 
collega’s, redactiemedewerkers en vormgevers. Je adviseert onze relaties, 
mediabureaus en prospects over de mogelijkheden die Achterhoek Nieuws 
te bieden heeft en stelt samen hun communicatieplan op. Hierdoor bouw 
je relaties op in het gebied waarin je werkt en ben je een gesprekspartner 
met meerwaarde. Op een creatieve manier boek je resultaat voor jouw 
relaties via onder andere onze weekbladen, thema-uitgaven en online 
platforms. 

Verder stel je offertes op, verwerk je orders en breng jij de wensen van 
jouw klant duidelijk over op jouw collega’s van de vormgeving en redactie. 
Alle belangrijke informatie leg je vast in het verkoopsysteem. De functie van 
media-adviseur buitendienst is een zelfstandige en veelzijdige functie, binnen 
een leuk team en in een goede informele werksfeer. Jouw werkgebied is: 
gemeente Bronckhorst en Zutphen. Vanzelfsprekend ken je het (bedrijfs)
leven in het gebied door en door en stel jij je klantgericht op.

Wat verwachten we van je?
Je bent enthousiast en gemotiveerd om orders te scoren en ziet het als een 
uitdaging om gesloten deuren te openen. Je kunt je goed inleven in diverse 
markten en bent een echte adviseur. Netwerken zit je in het bloed en je 
weet het gun-effect te creëren. Door jouw creativiteit, overtuigingskracht, 
verkooptechnieken en commerciële slagkracht ben je succesvol in het 
behalen van jouw omzetdoelstellingen. Verder ben je initiatiefrijk en een 
doorzetter. Uiteraard ben je ook een leuke collega om mee samen te 
werken.

Jij hebt verder: 
• minimaal MBO/HBO- werk- en denkniveau
• bij voorkeur ervaring in media en/of marketing
• ervaring in ontwikkelen van online en of� ine campagnes en deze in de 

markt te zetten
• ervaring met het opstellen van offertes
• ervaring met CRM-systemen
• sociaal en collegiaal karakter
• je rijbewijs

Het verkoopteam van Achterhoek Nieuws bestaat uit 5 media-adviseurs 
buitendienst en 4 media adviseurs binnendienst. Je werkt aan je eigen titel(s) 
en samen bedenk je nieuwe initiatieven en specials. Je bent veel onderweg 
en bij klanten. Een lease-auto behoort daarom ook bij de functie.

Wekt deze advertentie jouw interesse? 
Stuur ons jouw motivatie en c.v. t.a.v. Patrick Verheij, 
via patrick.verheij@achterhoeknieuws.nl

Wie zijn wij? 
Achterhoek Nieuws is een jong en dynamisch mediabedrijf in de 
Achterhoek. Met 15 weekbladen, 16 lokale nieuwssites en verschillende 
online platforms en specials  bereiken we wekelijks 188.000 huishoudens 
in de Achterhoek en online trekken meer dan een kwart miljoen bezoe-
kers per maand op onze online producten. Met circa 25 medewerkers en 
rond de 60 freelancers werken wij hard om onze missie waar te maken: 
‘Aandacht voor jouw verhaal’.  Een groot bereik en een hoge attentie-
waarde maken de lokale nieuwsmerken tot een aantrekkelijk podium voor 
ondernemers. Wij bieden het platform dat ondernemer en consument met 
elkaar verbindt.


