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E Power is de verkoopmaatschappij van 14 regionale- en landelijke radiozenders, waarvoor wij
het aanspreekpunt zijn voor ruim 1.100 landelijke A-adverteerders en hun mediabureaus.
Wij zijn als bedrijf gestart in 1999 en hebben door de jaren een grote schat aan kennis
opgebouwd waar het gaat over het effect van adverteren op de radio.
Voor de uitbreiding en aansturing van het radioverkoopteam zoeken wij een

Sales Manager Radio V/M
Ervaring in de verkoop van mediaruimte is een vereiste en daardoor beschik je ook over een
relevant netwerk.
Als ‘meewerkend voorman’ heb je de capaciteiten om het team te enthousiasmeren en te laten
presteren. Je bent gesprekspartner van media-buyers waarmee je jaarcontracten opstelt en je
hebt de skills om contacten met onze vaste relaties te onderhouden.
Naast de verkoop via mediabureaus hebben wij ook directe lijnen met onze ‘eindverbruikers’,
de adverteerders. Je ziet het als een uitdaging om te pionieren en te sparren met bedrijven
over hun doelstellingen en hoe wij ze kunnen helpen deze - mede - te realiseren.
Steekwoorden: enthousiast en gedreven, ondernemend, teamleider, creatieve denker,
geen 9 to 5-type, doorzettingsvermogen, klantvriendelijk en humor.
Omdat wij uit ervaring weten dat het effect van radioreclame wordt versterkt met onlinereclame,
hebben wij per 1 oktober ons portfolio uitgebreid met een netwerk van ruim 400
lokale nieuwswebsites.
Hiermee kunnen uiterst doelgericht targetten op specifieke gebieden, wat onze propositie richting
adverteerders nog interessanter maakt.
Op dit gebied werk je nauw samen met de Sales Manager Online.
Wij bieden de geschikte kandidaat een uitdagende én leuke job in een klein, collegiaal team, een
representatieve auto, telefoon, een marktconform salaris met dito bonusregeling, want wie goed
presteert mag daar voor beloond worden.
Woon je in een straal van 40 km om Utrecht, heb je je autorijbewijs en heb je interesse in deze
uitdaging, stuur dan je cv en je motivatie om te solliciteren naar jan.lagrouw@epowersales.nl.

