WE’RE HIRING
NOSUCH ZOEKT EEN
CLIENT SERVICES DIRECTOR
(NEW BUSINESS)
Als resultaatgericht creatief bureau voor de zakelijke markt verbindt
NOSUCH mensen en merken. En jou met ons. We geloven in menselijke
relaties en de relaties die mensen met merken hebben. Verbinden doen
we met gevoel, altijd vanuit het hart van het merk. Met elkaar ontwikkelen
we baanbrekende strategieën en concepten, creëren we de juiste
creatieve content en voeren we resultaatgericht campagnemanagement.
Waarbij we één doel nooit uit het oog verliezen: het gewenste resultaat
overtreffen. En daar hebben we jou als Client Services Director bij nodig.

Waarom jij onze ideale kandidaat bent:
●
●
●
●
●

De functie
Als Client Services Director (New Business) ben je verantwoordelijk
voor een langdurige, renderende en effectieve relatie met onze
bestaande klanten en bouw je dit op bij onze nieuwe klanten. Je bent
het primaire aanspreekpunt bij onze klanten voor mogelijke opdrachten
op het gebied van branding, content en lead generation en bewaakt
en aansluiting met de vraag van de klant. Je werkt hiervoor samen
met meerdere multidisciplinaire teams die bestaan uit o.a.; strategie,
concept, projectmanagement, design, content, development. De
CSD (New Business) is tevens verantwoordelijk voor de werving van
nieuwe klanten en werkt hierin nauw samen met onze marketeer en ons
telemarketingbureau.

Wat jij gaat doen
Je bent vol enthousiasme in de lead in het opbouwen, in stand houden
en pro-actief benaderen van bestaande en nieuwe klanten. Je houdt
je accountteam(s) scherp op alles wat er gebeurt bij je klanten om
onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Ook ben je een
belangrijke strategische gesprekspartner voor onze klanten op het gebied
van onze proposities en weet je haarscherp de (marketing) communicatie
wensen en behoeften van de klant (hierover verwijderd) in kaart te
brengen. Het proactief zijn en vooruitdenken voor de klant is jouw nature.

●
●

Je hebt HBO niveau en je vindt het belangrijk om jezelf
te blijven ontwikkelen.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
aan bureauzijde.
In het ontwikkelen van onze klanten ben je een kei.
Je bent een nieuwsgierige adviseur op het gebied van marketing
en communicatie.
Je hebt commercieel inzicht en je krijgt energie van het werven
van nieuwe klanten.
Je hebt een marktgerichte visie.
Je bent en blijft continue op de hoogte van trends & ontwikkelingen
binnen ons vakgebied.

YOU ARE NOSUCH
Het unieke van de merken waarvoor we werken vormt de basis voor
alles wat we doen. Maar hoe past die uniciteit in de wensen van het
publiek van die merken? Als resultaatgericht creatief bureau helpen
we deze vragen te beantwoorden. Zodat merken nog meer zichzelf
worden. En dus aantrekkelijker.
BRANDING/CONTENT/CREATIVE LEAD GENERATION

Tot snel?
Zie jij in deze functie een weerspiegeling van jezelf? Ben jij onze
nieuwe client services director? Stuur dan je C.V. en motivatie en
naar vacature@nosuch.nl. Wie weet kunnen we elkaar dan snel
beter leren kennen onder het genot van een kop koffie!

Neem voor meer informatie contact op met NOSUCH HR via 010-244 10 44
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

