
Sales Executive voor het snelst groeiend mediaproductiebedrijf in Rotterdam 
TV Media Partners is een ervaren TV-producent die voor de nationale broadcasters  RTL en 
SBS programma’s produceert zoals de Succesfactor, Altijd Jong, Shopping & Lifestyle, 
Business aan Tafel en Verbouwingstrends. TV Media Partners opent in april haar 
ultramoderne TV-studio op het Schouwburgplein. Vooruitstrevend in professionele televisie 
en het creëren van online video/marketing content. De enorme passie zorgt voor de beste 
kwaliteit en daarmee een onderscheidend vermogen. Klantenkring bestaat uit schitterende 
namen als RTL, SBS6, Nike en KLM. Een jong, hip en ambitieus bedrijf in hartje Rotterdam!  
 

Ambitieuze Sales Executive voor realiseren van onze groeidoelstellingen 

Wij zoeken een talentvolle en gedreven sales executive om onze groeiambities vorm te 
geven. Jij wordt de spil in het aantrekken van nieuwe bedrijven voor de wekelijkse thema’s 
van de programma’s Hiervoor benader je bestaande relaties en nieuwe prospects en 
overtuig je hen over de communicatiemogelijkheden van onze TV formats. 
 

Fantastische verdiensten en emolumenten 
Deze uitdagende functie heeft ook uitdagende verdiensten. Indien jij die resultaten boekt 
om ons TV-Productie bedrijf hard te laten groeien, dan kan jouw salaris inclusief bonussen 
oplopen tot 6.000 tot 8.000 euro bruto per maand. Hiervoor ondersteunen we jou dagelijks 
en werk je vanuit een professioneel CRM-systeem. Dit is de positie voor jou als ambitieuze 
sales executive met tomeloze energie en doorzettingsvermogen. Voordat je start volg je 
onze interne 2.0. Media- en Sales opleiding van twee dagen. 
 

Profiel 
- je bent een gedreven, succesvolle en ervaren sales executive die op zoek gaat naar 
interessante bedrijven die passen bij de wekelijkse thema’s van de programma’s. 
- je benadert telefonisch potentiële deelnemers en bezoekt deze daar waar dit nodig is.  
- je sluit sponsorovereenkomsten en TV-productie contracten af met nationale bedrijven.  
 

Vereisten voor deze aantrekkelijke job 
- je bent een ervaren, gemotiveerde sales executive die weet he je goede resultaten boekt. 
- je bent een energieke teamspeler met doorzettingsvermogen die doelgericht kan werken. 
- je hebt affiniteit met commerciële televisie en een HBO werk- en denkniveau. 
- uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk. 
- minimaal 2 tot 3 jaar commerciële ervaring, het liefste in de media. 
 

Arbeidsvoorwaarden  
Het basissalaris ligt rond de 3.000 euro, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Dat kan dus 
enorm oplopen als gevolg van aantrekkelijke te realiseren bonussen.  
 

Bedrijfsprofiel 
TV Media Partners is een ervaren tv producent die voor de nationale broadcasters RTL en 
SBS  diverse programma’s produceert. TV Media Partners beschikt over een ultramoderne 
eigen TV-opnamestudio op het Schouwburgplein. Hier werken professionele mediamensen 
met kennis van doelgerichte communicatie.  
TV Media Partners weet de juiste snaar te raken bij de doelgroep. www.tvmediapartners.nl  

http://www.tvmediapartners.nl/


Reageren op deze vacature 
 
Ben je geïnteresseerd in deze aantrekkelijke vacature? 
 
Stuur jouw motivatie en CV per email naar: 
TV Media Partners 
t.a.v. Leo Houkamp  
Schouwburgplein 12-15 
3012 CL  Rotterdam 
leo@tvmediapartners.nl 
 

mailto:leo@tvmediapartners.nl

