
BARRACUDA ZOEKT: 
EEN ACCOUNTMANAGER (M/V)

Nu zeg jij: leuk, maar ‘accountmanagement’ is nogal een ruim begrip. Heel goed! Dat is je eerste 
juiste antwoord. Of een functie leuk is, hangt immers af van wélke accounts je gaat managen. 
Wees gerust: wij werken voor de allermooiste merken, doen de vetste projecten voor ze en 
hebben daar met z’n allen ook nog eens veel lol in. Hebben we nog altijd je aandacht?

TEAMPLAYER
De vraag is nu of jij ónze aandacht kan krijgen. Dat hangt van een aantal dingen af: functie-eisen 
uiteraard, maar ook jouw karakter. Kan je zelfstandig werken? Vast wel. Maar wij vinden het 
vooral belangrijk dat je een teamplayer bent. Ons motto is namelijk All-in, together. 
Sociale vaardigheden zijn dus belangrijk. Voor je collega’s én voor je klanten. Daarvan vis je er 
overigens graag af en toe eentje binnen. Jouw accounts zijn heilig, daarom begeleid je al hun 
projecten van begin tot eind. Daar zitten flink knellende deadlines bij, maar dat vind jij niet erg. 
Jouw bevlogenheid, organisatietalent en oplossingsgerichtheid brengen een project immers altijd 
tot een goed einde. 

ACTIVATIE
We zoeken niet per se een gepassioneerde reclamebureauman/vrouw. Je mag ook - minimaal 3 
jaar - aan klantzijde hebben gewerkt in een marketing- en/of communicatiefunctie. 
Belangrijkste is dat je de kracht van activatie kent. Dit doen wij namelijk als geen ander, dus 
zoeken wij iemand die dit snapt en leuk vindt. Onze projecten moeten veel effect opleveren in 
korte tijd. Dat vraagt om een altijd kritische blik en op het juiste moment je verantwoordelijkheid 
pakken. Onze klanten houden bovendien van heldere communicatie en goed overzicht, dus 
Microsoft Office zit jou als gegoten. 

PLEZIER
Er wordt keihard gewerkt bij Barracuda. Maar doordat we all-in, together zijn, staan we net zo 
goed achter de pool-/voetbal- of tafeltennistafel in onze game room. We doen alles met plezier 
en de sfeer is relaxt. Elke dag gaan we ervoor en willen we méér. 

Jij ook? 

Vertel ons dan waarom jij - en niemand anders - onze nieuwe accountmanager moet worden.


