
Functi eomschrijving:

- Je bent verantwoordelijk voor het werven van adverten� es in diverse uitgave.
(sport, musea, cultuur, events, beurzen,…) 

 - Off ertes opvolgen en realiseren   
 - Verkooporders invoeren en administra� ef opvolgen
 - Telefonisch met de klant onderhandelen over de verkoopvoorwaarden van een adverten� e

Profi elomschrijving:

- Vlo� e prater en spreekt perfect Nederlands
- Commercieel ingesteld
- Ervaring is niet vereist, we leren je dit graag intern aan met een degelijke opleiding
- Je bent een doorze� er, opgeven staat niet in je woordenboek
- Opleiding en lee� ijd is van ondergeschikt belang 

Bedrijfsinfo:

Adrem Intermediagroep is een uitgeverij met een enthousiast team van 100 medewerkers en hee�  
fi lialen in Turnhout, Antwerpen, Mechelen, Lommel en Breda. 
Jaarlijks realiseren wij meer dan 1000 uitgaven (luxemagazines, kranten, menuboeken, beurs-
brochures, beeldschermen …). We werken o.a. voor bekende organisa� es zoals de Lilse Bergen, 
Luchthaven van Antwerpen, Golfclub Genk, Zilvermeer Mol, Plopsaland, Cultuurcentrum De Wer� , 
Flanders Fields Museum, Superpres� ge Hoogstraten, AZ Sint-Maarten, Fantasiafes� val, Fort van 
Breendonk, Echt Antwaarps Theater, … 

Wij bieden je:
- Een degelijke interne opleiding 

- Een vaste job 
- Vast loon met een aantrekkelijk bonus en commissie systeem

- Regelma� ge uren (geen weekend- of avondwerk)
- Je werkt in teamverband met enthousiaste collega’s. 

- Indien je uitblinkt in deze func� e, liggen er carrièremogelijkheden voor jou
- Een ne� e en comfortabele werkomgeving 

TELEFONISCHE ADVERTENTIEVERKOPER

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Mail dan zeker je CV naar l.goris@adrem.be.

BEAUTY EN THE BEAST EN WAT WE NOG 

MEER MOGEN VERWACHTEN

www.broadwayofantwerp.be

MARMALADE

een keertje op West End 
JAN SCHEPENS

SHANA PIETERS

INTERVIEW
JAMES COOKE

NAJAAR 2017
HALFJAARLIJKS MAGAZINE

Dé referentie om te leren golfen 

GOLFSCHOOL - GROOTSTE DRIVING RANGE VAN BELGIË 
PROFESSIONELE OEFENMOGELIJKHEDEN 

GEZELLIG EN LAAGDREMPELIG

zondag 25 maart 2018 
zondag 15 april 2018 
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JOBBEURS
Op zoek naar 
een job of stageplaats?

Bezoek dan onze jobbeurs 
en ontdek jouw mogelijkheden!

WWW.UCLL.BE/JOBBEURS-CAMPUS-DIEPENBEEK

CAMPUS DIEPENBEEK
13.00 u. - 16.00 u.

DONDERDAG 22 MAART 2018

MANAGEMENT & TECHNOLOGIE

MOVING
MINDS

CONNECTING
TALENTS


