
 
 
 
 

Action Line is op zoek naar een Marketing Assistant (m/v) 
 
 
 

Functie Omschrijving : 
 
Als Marketing Assistant, bent u verantwoordelijk voor het beheer van een aantal klanten van het 
agentschap. 
 

• U geeft de klanten raad en beantwoordt hun vragen en verwachtingen. 
• U verzekert de opvolging: briefing van de studio en de productie. U werkt het budget uit 

en organiseert de planning. 
• U verzekert het contact met de leveranciers (drukwerk, media, web, ....).  
• U werkt vaak binnen scherpe timings, maar hiertegenover staat een uiterst gevarieerde 

functie, rijk aan uiteenlopende contacten. 
 
De functie is in Brussel gebasserd. 
 
 
Wat zijn de vereiste eigenschappen ? 
 

• Een bachelor degree of gelijkgestelde ervaring in Marketing 
Een minimum ervaring van 3 jaar in een soortgelijke sector  

• Perfect tweetalig (Nederlands - Frans) met basiskennis van het Engels  
• Bekwaam om een goede relatie te onderhouden op elk niveau binnen uw netwerk  

Teamspirit, flexibiliteit en bereid om de handen uit de mouwen te steken 
Een commerciële en klantgerichte instelling. 

• Enthousiast 
• Een goede dosis creativiteit en goede communicatie vaardigheden 

Zelfstandig kunnen werken 
• Goed beheer van de prioriteiten en stressbestendig binnen een competitieve omgeving. 
• Een strategische en conceptuele geest 
• Georganiseerd en doorzettingsvermogen hebben 

 
  



Geïnteresseerd ? 
 
Stuur uw CV en motivatie brief naar Elphie Van Thielen : elphie@actionline.be  
 
 
 
Wie is Action Line ? 
 
Action Line is een communicatie/reclame bureau die al meer dan 25 jaren bestaat.  
 
We beschiken over een groot ervaring in verschillende/diverse domeinen / sectoren en we 
kennen de markt goed. 
We hebben ondertussen een sterke en goede relatie ontwikkeld met onze partners/leveranciers, 
die met ons de beste oplossingen/antwoorden kunnen geven. 
 
Action Line is een structuur op menselijke maat met als voordeel :  
 

• Altijd contact met dezelfde personen 
• Snelheid en beter opvolgingen  
• Reactiviteit en proactiviteit 

 
Action Line is een 360° agentschap die van de raadgeving in strategie en planning tot de 
productie gaat met de netzetting en druk. 
Action Line werkt al meer dan 25 jaren met bestaande klanten zoals Ferrero / Mars / Shell / 
Danone,… 
 
Meer info over Action Line : www.actionline.be  
 
 


