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      Vacature  
project- / accountmanager
 24-32 uur in overleg

Wordt 2021 jouw jaar met een nieuwe stap in je carrière?  
Wij zoeken een creatieve project- / accountmanager! Ben jij een creatieve communicatie 
adviseur? Hou je naast het onderhouden van contacten van het creëren van nieuwe  
contacten? Bij Arxx Reclame & Marketing ben je samen met een team van enthousiaste 
collega’s verantwoordelijk voor de coördinatie & uitvoering van marketing- en  
communicatieprojecten.  Je hebt een groot netwerk en je krijgt energie van het genereren 
van nieuwe contacten.

Je helpt klanten met het oplossen van verschillende communicatievraagstukken. Je bent 
een sparringpartner voor opdrachtgevers, maar ook voor je collega’s. Je bent creatief, 
adviseert en zorgt ervoor dat ideeën/plannen worden uitgevoerd. Daarnaast ga je op zoek 
naar nieuwe kansen en contacten in de markt. Je bent samen met je collega’s  
spirverantwoordelijk voor het genereren van nieuwe klanten en omzet.

Arxx startte in 1998 als communicatieadviseur voor de industriële sector. Anno 2021 is Arxx 
een middelgroot reclameadviesbureau; nog steeds actief in de technische sector, maar 
inmiddels ook in andere branches. Veel van onze klanten werken business to business. Om 
bedrijven te laten groeien helpen wij met advies én concrete producten, gericht op alles 
wat met publiciteit en vindbaarheid te maken heeft. Kortom: wij bedenken concepten en 
ontwikkelen campagnes, magazines, brochures, promotiemateriaal en websites.

Arxx is onderdeel van Communicatie Centraal: het parapluconcept van Arxx reclame &  
marketing, Clixxoo online communicatie en Leerdamdruk drukwerk en digitale productie.  
Drie zelfstandige partijen die waar mogelijk hun krachten bundelen om een  
totaaloplossing te kunnen bieden.

Je bent een creatieve communicatieprofessional met stevige projectmanagement skills.  
Je communiceert makkelijk en hebt gevoel voor design. Je bent positief, enthousiast en  
proactief. Je hebt bij voorkeur een groot netwerk en je houdt ervan om dit netwerk te  
onderhouden maar ook uit te breiden. 

• Ruime werkervaring 

• Een groot netwerk

• Ervaring met project- en accountmanagement

• HBO werk- en denkniveau

Het betreft een 24-32 uur (in overleg) dienstverband. Uiteraard kun je rekenen op goede  
arbeidsvoorwaarden in een fijne werkomgeving. 

Echt een vacature voor jou? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet! Bel voor meer  
informatie met Wouter 06-102 035 91 of stuur je CV en motivatie naar wouter@arxx.nl en  
wie weet word jij onze nieuwe collega!

Wat ga je doen?

Wie zijn wij?

Wie ben jij?

Je beschikt over

Ons aanbod

Solliciteren 


