Publisher Manager (full time)
Wuzzon is per direct op zoek naar een ambitieuze Publisher Manager die zorgt voor een
succesvolle lange termijn relatie met onze (internationale) partners. Als Publisher Manager
ben je een echte duizendpoot en heb je veel vrijheid. Je bent verantwoordelijk voor de
distributie, plaatsing, analyse en optimalisatie van onze campagnes via online kanalen,
waaronder e-mail, display, sociale media en mobile. Je neemt de verantwoordelijk voor
het onderhouden en intensiveren van de relaties binnen het netwerk van publishers. Je
bent niet bang voor de telefoon en onderhandelt over media inkoop om te zorgen voor
het maximaliseren van de inkomsten uit zowel eigen als third party campagnes.
Verder ben je bezig met het vinden, aanhaken en beheren van potentiële nieuwe
internationale traffic partners (telefonisch, via Skype en mail) en het verbinden van de
belangrijkste adverteerders aan de sales afdeling. Je analyseert resultaten en schakelt
dagelijks met het management team, externe netwerken en uitgevers om tijdig de traffic
doelstellingen van de campagnes te behalen. Deze rol is internationaal, maar vooral
gericht op de Nederlandse en Belgische markt.

Wie ben jij?
-

Je bent een resultaatgerichte teamplayer, enthousiast en je bent niet bang om je
mening te laten horen
Je bent creatief en hebt een scherp oog voor detail
Je hebt HBO/WO niveau met opleiding
Marketing/Communicatie/Economie/Bedrijfskunde/Nieuwe Media
Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als accountmanager of commerciële
ervaring in Media/ Online Gaming
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands en Engels
Je bent helemaal in je element als je meerdere projecten tegelijk beheert
Je bent in het bezit van sterke verkoop-en onderhandelingsvaardigheden waar
niemand nee tegen zegt
Affiniteit met online marketing/affiliate marketing en HTML basis kennis zijn een pre

Wie zijn wij?
Wuzzon - creative performance marketing
Wuzzon helpt adverteerders aan meer leads, sales, app installs, terugbel afspraken of
inbound calls. We vertalen hun performance marketing doelstellingen naar creatieve en
effectieve campagnes. Het internationale netwerk van publishers zorgt voor gericht verkeer
via alle mogelijke kanalen, waaronder e-mail, social, mobiel en display. Dit alles op basis
van no cure, no pay. Wuzzon werkt voor tevreden klanten als Sanoma, Staatsloterij, Hello
Fresh & Tros. Meer weten? www.wuzzon.com
Wuzzon is lid van de DDMA en houder van het Privacy Waarborg logo. Onlangs heeft
Emerce Wuzzon opgenomen in de top 100 beste e-business bedrijven op plek 2 in de
categorie Leadgeneratie.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar brigitta@wuzzon.com
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