
 
Senior Project/ Account Manager (fulltime)  
 
OVER LINK 
Link Business Creatives bedenkt activerende concepten die daadwerkelijk bijdragen aan de commerciële 
doelstellingen van opdrachtgevers. Daarvoor brengen we merken samen, verbinden we mensen met 
producten en diensten of koppelen we bedrijven aan nieuwe thema’s. Op die manier ontstaan er unieke, 
aantrekkelijke en aanstekelijke samenwerkingen die keer op keer zeer succesvol blijken. 
 
Al sinds 1991 werken we voor grote nationale en internationale A-merken in de FMCG sector, voor zowel 
fabrikanten en retailers.  Onze klanten zijn sterk vertegenwoordigd in de volgende branches: food, 
beauty, persoonlijke- en huishoudelijke verzorging.  
Bij Link werken we als een team samen om slimme ideeën tot in perfectie uit te voeren. En het gaat 
goed, dus we kunnen wel wat versterking gebruiken! 
 
JOUW ROL 
Als Senior Project/ Account Manager ben je eindverantwoordelijk voor het goed uitvoeren van projecten 
voor key accounts. 
Je fungeert als aanspreekpunt voor eigen accounts en houdt nauw contact met de opdrachtgever. 
De Senior Project/ Account Manager is ambitieus en ondernemend, werkt geheel zelfstandig en kan 
grote, complexe projecten van A tot Z managen. Je beheert het project geheel, waarbij je veelal 
ondersteund wordt door een (Junior) Project Manager gedurende projecten. 
 
Bij ons bureau werkt een aantal creatieve en/of zeer ondernemende mensen. Geen dag is daardoor 
hetzelfde. Wij zoeken altijd kansen en ruiken ‘opportunities’. Qua persoon moet je tegen hectiek 
kunnen, je eigen route bepalen en flexibel kunnen zijn.  

 
TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN: 
De Senior Project/ Account Manager die wij zoeken managet accounts en projecten van begin tot eind. 
Denk aan werkzaamheden als: 

§ Opstellen van planningen op projectniveau en deze bewaken; 
§ Financieel inzicht t.b.v. opstellen begrotingen en overzicht behouden van kosten / baten binnen 

een project; 
§ Projectadministratie; 
§ Voorbereiden van meetings en presentaties; 
§ Aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en collega’s op eigen projecten; 
§ Briefen (en begeleiden) van Creatives betrokken bij het project; 
§ Accountplans opstellen en beheren; 
§ Zelfstandig opmaken en presenteren van concepten aan de klant; 
§ Ontwikkelingen internationale markt, product en klant bijhouden;  
§ New business opportunity’s waarnemen en benutten bij bestaande en potentiële 

opdrachtgevers, commercieel gedreven. 
 

  



 
PROFIEL 

§ Commercieel; 
§ Ondernemend; 
§ Sociaal; 
§ Gestructureerd; 
§ Minimaal hbo-niveau; 
§ Glas half vol. 

Wij zijn van mening dat je minstens 5 jaar relevante ervaring nodig hebt om de functie goed op te 
pakken. Bij voorkeur kom je uit (regio) Utrecht. 

LINK. BIEDT 
Wij geloven in talent en bieden talent een kans om te groeien en te ontwikkelen binnen een zeer 
ondernemende en creatieve organisatie. Je werkt vanuit een prachtig pand in hartje Utrecht in een leuk, 
ambitieus, jong team voor grote nationale en internationale klanten en A-merken. Ieder project is uniek 
en de diversiteit van je werkzaamheden is zeer groot.  
 
Wil jij uitmaken van een creatief en ambitieus team, plezier hebben in je werk, en heb je het 
enthousiasme en de kwaliteiten om deze rol binnen Link te vervullen? Reageer dan snel en stuur je CV 
met motivatie naar Olga Spierings, via olga@link.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


