
Wie zijn wij? 
Al meer dan 30 jaar maken wij prestigieuze magazines 
voor verschillende organisaties: vb. UGC Cinema 
Turnhout, Golfclub Brasschaat, Sint-Jozefcollege 
Turnhout, Superprestige Cyclocross, BMW G&A Motors 
Turnhout, Studio 100, AZ Herentals, Cultuurcentrum 
De Werft Geel, De Lilse Bergen, Bobbejaanland,...

Wat ga je doen? 
Je komt terecht in een supertof team van 12 
collega’s, samen met je teamgenoot ga je op zoek 
naar regionale bedrijven die willen adverteren in jouw 
magazine. Telefonisch bespreek jij met je klant de 
plaatsbepaling alsook de verschillende formules om 
hierin te adverteren. 

Binnen deze functie maak je offertes en volg je deze 
op, bestellingen invoeren, je werkt naar deadlines toe 
i.v.m. advertentiemateriaal, je geeft je klant een goede 
na-service en volgt het administratieve gedeelte 
volledig op van A tot Z. 
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Wie ben jij? 
Leeftijd en ervaring is voor ons niet van belang. In ons 
team zitten mensen van alle leeftijden en komen uit 
verschillende sectoren. Je hebt goesting in deze nieu-
we uitdaging en staat open om bij te leren. Op gebied 
van talen spreek jij perfect Nederlands en het schrij-
ven doe je foutloos. 

Ahja en zéker niet vergeten… Er heerst hier een 
leuke werksfeer dus wij zijn opzoek naar iemand 
aangenaam in omgang die hard kan werken maar ook 
goed kan lachen! 

Wat kan Adrem jou bieden? 
Wij gaan bij Adrem voor een persoonlijke aanpak in 
een familiale sfeer.  
Zo starten we na onze vakanties met een ontbijt, 
hebben we eindejaarsgeschenken, Sinterklaas, 
teamincentives, bedrijfsevenementen, enz.

Verder kom je terecht in een moderne werkomgeving 
en krijg je een degelijke interne opleiding zodat je kan 
doorgroeien tot succesvolle verkoopmedewerker. 
Het gaat over een fulltime-functie, 9-to-5 job waar je 
geen weekend of avondwerk moet doen.
Je krijgt een vast contract voor onbepaalde duur en 
geniet van een mooi verloningspakket.  

VERKOOPMEDEWERKER
TURNHOUT

HOE SOLLICITEREN? 
Mail je CV en motivatiebrief 

aan Mevr. Linda Bevers 
op L.bevers@adrem.be


