
 
 

 

 
Lijncom is op zoek naar een Accountmanager Regionaal (m/v/x) 
 

 
 
 

Over Lijncom  

Lijncom commercialiseert de advertentieruimte op de bussen & trams van De Lijn, de 
schuilhuisjes en op analoge en digitale schermen in de Antwerpse premetro. Lijncom 
wil beweging brengen in merken door onderweg en dicht bij de mensen aanwezig te 
zijn en zorgt voor een opvallende merkbeleving. 
 
Zowel regionale als nationale adverteerders kunnen bij Lijncom terecht voor een 
impactvolle campagne. Voor elke communicatiedoelstelling en voor elk budget heeft 
Lijncom een oplossing. 
 
Lijncom draagt zijn steentje bij aan het comfort en de communicatie naar de reizigers 
doordat 95% van de winst rechtstreeks terugvloeit naar De Lijn. Bij Lijncom kom je 
terecht in een gezellige en gedreven mediaregie.   
 
Binnen het regionale team is Lijncom momenteel op zoek naar een gedreven en 
enthousiaste sales medewerker.  
 
 
Accountmanager Regionaal – Vlaams Brabant 

Als Accountmanager bij Lijncom word je dé adviseur van openbare vervoersreclame voor 
regionale en lokale adverteerders in Brussel en Vlaams-Brabant. Je wil de bestaande 
klantenportefeuille in deze regio verder uitbouwen en het marktaandeel doen groeien 
door nieuwe klanten aan te brengen.  
 
Hiervoor ga je proactief op zoek naar lokale adverteerders en informeert hen over 
bestaande en nieuwe advertentieproducten. Je bent het aanspreekpunt van jouw 
prospect en klant en volgt dan ook met plezier het verdere verloop van het contract en 
campagne van A tot Z op. 
 
Je werkt zelfstandig en kan altijd rekenen op je collega’s voor marketing of planning en 
productie. Je rapporteert aan de regionale sales coach. 
 



 
 

 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

• De bestaande klantenportefeuille opvolgen, actief bewerken en doen groeien. 

• Gericht prospecteren via telefoon, e-mail of een bezoek ter plaatse. 

• Adviseren van de regionale adverteerders (vaak zelfstandigen).  

• Een sterke klantgerichte service bieden bij de uitvoering van de campagne. 

• Opvolgen van klantenmailings en marketingcampagnes in jouw regio. 

• Opmaken van offertes en punctuele opvolging van de lopende dossiers.  

• Samen met het back office ervoor zorgen dat de klantendossiers administratie op 
punt staan. 

• Aanwezig zijn op belangrijke evenementen voor de regionale adverteerdersmarkt. 

 
Jouw vaardigheden 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld door ervaring. 

• Je hebt affiniteit met marketing, reclame en sales. 

• Je hebt ervaring met B2B- of media-verkoop. 

• Je kent de regio Brussel en Vlaams-Brabant goed en hebt er bij voorkeur een 
netwerk. 

• Je bent perfect tweetalig (FR/NL). 

• Je bent commercieel ingesteld, gepassioneerd, vriendelijk en verzorgd. 

• Je luistert graag naar je klanten om hen zo de beste oplossing te kunnen 
voorstellen.  

• Je bent een geboren netwerker, dynamisch en positief ingesteld. 

• Je kan zelfstandig en georganiseerd werken. Je hebt hierbij oog voor detail. 

• Je bent een ervaren gebruiker van Office producten en CRM-systeem. 

 
Wat wij jou te bieden hebben:  

• Een aantrekkelijk vast bruto loon.  

• Een jaarbonus op basis van resultaten.  

• Bedrijfswagen met tankkaart. 

• Laptop en GSM. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Abonnement op openbaar vervoer De Lijn. 

• Maaltijdcheques. 

• Een dynamische omgeving. 

 
 



 
 

 

 

Interesse? 

Mail jouw CV en motivatiebrief naar hr@lijncom.be  
 
 
Hopelijk tot binnenkort! 


