
                                                                                                   

 

Help jij bij het uitbouwen van onze media- en communicatie start-up/scale-up in Amsterdam? 

 

Mediaplus Nederland is een startend media- en communicatiebureau in Amsterdam, maar onderdeel van het 

grootste onafhankelijke bureaunetwerk van Europa, Serviceplan Group. Deze groep is 50 jaar geleden in 

Duitsland opgericht en bestaat uit 3 labels: Serviceplan (reclamebureau), Mediaplus (mediabureau) en Plan.net 

(digital & tech bureau). Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een internationale groep met kantoren op 38 locaties 

en in totaal ongeveer 4.100 medewerkers.   

 

Op dit moment zijn we op zoek naar een: 

 

(Junior) Media & communicatie planner  

 

Wat ga je doen? 

Als media & communicatie planner ontwikkel je kennis van alle offline mediumtypen (TV, radio, dagbladen, 

tijdschriften en huis-aan-huisbladen, out-of-home en digitale media), maar zeker ook op het gebied van digitale 

media (o.a. social media, display banners en YouTube).  

 

De werkzaamheden van een (junior) media & communicatie planner bestaan onder andere uit: 

• opstellen van kostenoverzichten en mediaplannen 

• onderhandelen van mediaruimte bij media-exploitanten 

• reserveren van mediaruimte bij media-exploitanten 

• het opstellen van materiaalbonnen voor reclamebureaus 

• opstellen uitzendschema`s voor radio- en TV campagnes 

• ordering (administratieve afhandeling) van mediaplaatsingen 

• verzorgen uitzendinstructies van radio- en TV campagnes 

• het bieden van ondersteuning bij ontwikkeling van mediaplannen en strategieën 

• bedenken van social media- en contentplannen 

 

Wat verwachten we van jou? 

Voor deze functie dien je in het bezit te zijn van een vakgerelateerde HBO-opleiding, bijvoorbeeld communicatie, 

media of een andere relevante studierichting. Aanvullend is grondige kennis van de mogelijkheden van Microsoft 

Office (Excel, Word en PowerPoint) vereist. 

 

Daarnaast zijn belangrijke eigenschappen: 

• servicegerichtheid/klantvriendelijkheid 

• verantwoordelijkheidsgevoel 

• stressbestendigheid 

• sterk cijfermatig inzicht 

• accuratesse en gestructureerdheid  

 

Je hebt direct contact met klanten en externe leveranciers, dus is het belangrijk dat je verbale en schriftelijke 

vaardigheden goed ontwikkeld zijn en je voorkomend bent. 

 

Mediaplus Nederland biedt je een uitdagende baan in een startende, groeiende organisatie in een grote 
internationale bureaugroep, werkzaamheden voor interessante opdrachtgevers, een goed salaris dat 
overeenkomt met je kennis en ervaring, een goede pensioenregeling, reiskostenvergoeding, een prima lunch met 
salades en voldoenden doorgroeimogelijkheden. Daarnaast krijg je natuurlijk een telefoon en laptop van de zaak.  

 

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met je cv per email via contact@mediaplus.com. Als je 

vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Menno Westinga (06 13 12 71 79). 
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