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Vacature | (Junior) Project- en Accountmanager (40 uur) 

Introductie 

Media Choice is een groep van bedrijven met verschillende media gerelateerde specialisaties. Vanuit de business units 

van Media Choice helpen wij dagelijks onze klanten door het leveren van media- oplossingen. Met een breed portfolio 

aan verschillende modulaire en/of volledig geïntegreerde producten en diensten vanuit de Groep van bedrijven, zijn 

wij uitgegroeid tot een logische partner voor omroepen/zenders, operators, producenten en diverse andere 

mediapartijen in binnen en buiten Nederland.  

 

Tot de Media Choice groep behoort ook Media Choice Playout Technologies. Binnen deze business unit werken we al 

jaren voor (Inter)nationale zenders (o.a CNN, Eurosport, E!, Mezzo, Disney, ProSieben, Discovery, Eurosport en RTL, 

SBS). Ook zetten we onze kennis en faciliteiten in voor inmiddels meer dan 100 lokale omroepen. De diensten die we 

leveren variëren van signaaldoorgifte, (24/7) playout, traffic en billing, ad-/program insertion tot de ontwikkeling van 

nieuwe media oplossingen, waaronder een ‘Over-the-top’ (OTT) oplossing voor TV, Web en Apps voor diverse 

schermen en platformen. 

 

Dat de techniek van deze tijd zich razend snel ontwikkelt, is een ‘understatement’. Hierop anticiperen we met een 

sterke en vernieuwende visie en vertalen dit in nieuwe (product-markt)oplossingen. Met name voor het groeiende 

onderdeel die zich bezig houdt met nieuwe ontwikkelingen in de media binnen de Media Choice Groep, zoeken we 

een enthousiaste medewerker, die wil leren en groeien in deze dynamische bedrijfstak in de functie van een (Junior) 

Project- en Accountmanager. 

 

(Junior) Project- en Accountmanager (40 uur) 

locatie:  Naaldwijk (en af en toe een bezoek op andere Media Choice Groep locaties). 

 

Functieomschrijving 

Als (Junior) Project- en Accountmanager ga je voor een goede klantbeleving. Wat beweegt jouw klant in een continue 

bewegende markt? Waar is hij naar op zoek? Waar liggen de behoeften? Hoe vertaalt dit zich in nieuwe- en/of 

aangepaste producten/diensten voor Media Choice en in het bijzonder haar klanten? Dit soort vragen ga je (mede) 

onderzoeken, helpen beantwoorden en vertalen naar werkende oplossingen voor onze huidige en nieuwe klanten.  

 

Je bent in deze functie (mede) verantwoordelijk voor nieuwe projecten en ondersteunt de product- en business 

development manager. Je helpt bij het uitrollen van projecten en behoudt gedurende dat traject veel contact met 

betrokken relaties, partners en natuurlijk de klant; kortom het hele traject om een ontwikkelingsproject voor de klant 

tot een succes te maken. Daarnaast zal je ondersteuning geven in het onderhouden van reeds bestaande klanten van 

de Media Choice (local) Playout Business Unit. 

 

De werkzaamheden bestaan uit; 
- het aanbrengen van new business in en buiten Nederland; 

- uitwerken van en opvolging geven aan offertes; 

- uitvoeren van overige commerciële activiteiten; 

- het zelfstandig uitrollen (en ondersteunen) van projecten; 

- (mede helpen) door ontwikkelen van product-marktcombinaties en proposities 

- relatiebeheer- en communicatie met opdrachtgevers, partners en andere relaties; 

 
  



 
 

 
Media Choice Group of Companies 

Tiendweg 8b  NL-2671 SB  Naaldwijk – The Netherlands 
Tel: +31 (0) 174 750500  e-mail: Info@mediachoice.eu | www.mediachoice.eu 

 

 

Jouw profiel 
- Minimaal behaalde HBO- diploma in de richting Commerciële Economie, Marketing en Communicatie of in het 

bijzonder Media Entertainment Management. Een internationale afstudeerrichting is een pré;  

- Voldoende vaardigheden in het gebruik van Microsoft Office; vaardigheden op gebied van het Adobe (Creative 

Cloud) software pakket en diverse Content Management Systemen (CMS) is een pré; 

- Spreek- en schrijfvaardig in Nederlands en Engels; 

- In het bezit van Rijbewijs B 

- Interesse in (technologische) nieuwe ontwikkelingen (minstens) in de Media- en Entertainment Industrie  

- Zelfstandige werkhouding en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 

- Ambitieus en een gezonde dosis lef. 

 

Wij bieden een uitdagende functie met een goed startsalaris binnen een jong team in een dynamische organisatie, 

waar veel mogelijkheden voor eigen ontwikkeling zijn. 

 

Vragen of direct solliciteren? 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marvin Kooij (Business Development Manager) op 

telefoonnummer 06 18 94 15 69. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op www.mediachoice.eu.  

 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je c.v. en motivatie voor 14 augustus 2016 naar marvin.kooij@mediachoice.eu. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.mediachoice.eu/
mailto:marvin.kooij@mediachoice.eu

