Junior Account Manager – fulltime
Solliciteer vóór 1 december via steven@change.inc en neem bij vragen contact op met 020-2215065
Over Change Inc
Change Inc. is een modern mediahuis en platform ineen, dat inspireert, informeert en verbindt. Onze
journalisten spreken met wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven en
tekenen al hun verhalen en mijlpalen op. Dat levert iedere dag opnieuw een schat aan waardevolle
content op, waar alle professionals in ons netwerk hun voordeel mee kunnen doen. Ook maken we
verhalen en podcasts met en over onze partners: bedrijven met wie we samenwerken en die grote
stappen voorwaarts zetten in de klimaattransitie. Door vandaag de economie van de toekomst vorm
te geven. Wij bieden ze een podium om daarover te vertellen en brengen mensen met elkaar in
verbinding door onze partners en andere mensen uit ons netwerk uit te nodigen voor allerlei soorten
bijeenkomsten over duurzaamheid.
Doel van deze functie:
•

Jij zorgt samen met jouw collega’s van het community-team en de redactie dat Change Inc.
alle afspraken met onze B2B partners volledig, op tijd en binnen budget nagekomen worden.

Verantwoordelijkheden
•

•

•
•
•

Onboarden van nieuwe partners volgens een standaard en soepel proces. Je zorgt dat
partners zich welkom voelen, dat ze precies weten wat de mogelijkheden van Change Inc zijn
en dat alle afspraken duidelijk en simpel worden vastgelegd.
Bijhouden van de afspraken met partners – zijn we alle verplichtingen en afspraken
nagekomen? Jij hebt het overzicht, spoort je collega’s aan om kwaliteit te leveren en
communiceert met partners over wat ze kunnen verwachten.
Je ziet mogelijke problemen binnen partnerships snel en zorgt dat iedereen op de hoogte is
en dat er snel samen met je collega’s naar oplossingen gezocht worden.
Jij zorgt voor rust, structuur en organisatie binnen het Community Team, zodat iedereen kan
doen waar zij of hij goed in is.
Je vindt het interessant om aanvragen van partners en andere bedrijven op te pakken en tot
een samenwerking te brengen.

Wat breng je mee
•
•
•
•
•

Je bent helder en duidelijk in je communicatie
Je staat open voor feedback en wilt de behoeftes en frustraties van partners begrijpen
Je bent gericht op het eindresultaat en werkt planmatig
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je hebt een intrinsieke motivatie om de wereld beter en duurzamer te maken

Met wie en waar werk je
•
•
•
•
•

Je kan per direct aan de slag
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
Wij werken hybride en zijn te vinden in WestBeat - Rijnlandlaan 3, Amsterdam
Marktconform salaris
Je bent onderdeel van het community team en rapporteert aan de Team Lead van jouw team

Reageer via: Steven@change.inc

