
                                                                                                   

 

Help jij bij het uitbouwen van het jongste mediabureau 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), bij elkaar House of Communication. Inmiddels 

uitgegroeid tot een internationale groep met kantoren op 38 locaties en in totaal ongeveer 4.600 

medewerkers.  

 

Op dit moment zijn we op zoek naar een: 

 

Media & Communicatie Consultant 

 

Als Media & Communicatie Consultant heb je kennis van alle offline mediumtypen (TV, radio, 

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

digitale media (o.a. social media, display banners en YouTube) ben je bekend met de mogelijkheden. 

Jij hebt ervaring in accountmanagement bij een bureau en weet in te schatten wat er bedoeld wordt 

met een briefing. Het opstellen van media-adviezen is aan jou besteed, want jij bent een allround 

deskundige in het medialandschap. Het realiseren van overzicht voor de klant, het managen van de 

campagne en foutloze implementatie is voor jou vanzelfsprekend. Je kent het Nederlandse 

medialandschap en hebt oog voor de administratieve processen die bij het inkopen van campagnes 

komen kijken. Binnen de House of Communication wordt er zoveel mogelijk samengewerkt tussen de 

verschillende labels. Dit betekent dat jij als Media & Communicatie Consultant snapt wat de 

samenwerking is tussen creatie en media en zorg je ervoor dat de verschillende disciplines begrijpelijk 

worden geïntegreerd in een voorstel.  

 

Wat verwachten we van jou? 

Je weet hoe een mediabureau werkt en bent bekend met de processen. Daarom is het belangrijk dat 

je minimaal 3 jaar bureau-ervaring hebt. We verwachten dat je op de onderstaande punten ‘ja’ kan 

antwoorden:  

• Je bent in het bezit van een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting Communicatie, 
Media of Marketing; 

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan bij een mediabureau in 
een rol als Media Planner of Consultant en je bent toe aan een volgende stap; 

• Bewezen account skills waarbij ervaring op zowel kleine als grote opdrachtgevers een pré is; 

• Aantoonbare kennis van mediaplanning, mediastrategieën, marketing, communicatie, RTV-
media 

• Affiniteit met digital en social media 

• Ervaring met het maken van mediavoorstellen en/of –strategieën, het liefst ook in combinatie 
met creatie, en het plannen en inkopen van mediacampagnes 

• Projectmatig werken is voor jou logisch, je bent in staat om zelfstandig projecten op te 
pakken, en als aanjager en ‘spin in het web’ te fungeren; 

• Vanzelfsprekend ben je communicatief sterk in woord en geschrift, en je toont dit onder meer 
door je proactieve werkhouding; 

• In een team werken vind je belangrijk en daarbinnen kun snel je eigen taken en 
verantwoordelijkheden oppakken; 

Wat bieden wij?  

Mediaplus Nederland bied 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 voldoende 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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