
ACCOUNT MANAGER  

MET ERVARING 

je nieuwe werkgever PFL 

PFL is een complete aanbieder op zowel het vlak van verhuur, verkoop als het ondersteunen van meetings,        

congressen en events. Dankzij ons 20-jarig bestaan en ervaring is PFL uitgegroeid tot een rolmodel binnen de     

audiovisuele sector. Onze missie? Klantgericht en creatief meedenken.  

Je verantwoordelijkheden 

Als Account Manager vertaal jij de noden en wensen van de klant naar de realisatie van live- en virtuele projecten, 
samen met een enthousiast team. 

 Je analyseert alle noden en wensen van klanten voor allerlei soorten projecten, gaande van B2B events tot 
meerdere festivalstages. 

 Je werkt samen met de klant aan de uitwerking van een voorstel, rekening houdend met de technische en 
budgettaire mogelijkheden. 

 Je communiceert de stand van zaken met het logistieke team en onderhoudt een motiverende samenwerking 
van bedin tot eind. 

 Je brengt per productie de nodige interne experten samen en werkt zo de productie tot in het detail uit. 

 Je bent het aanspreekpunt tussen klant en collega; 

Je profiel 

 Je hebt 5 à 10 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur ook in project management. 

 Je hebt een sterke commerciële feeling; 

 Je bent sterk in techniek, plannen en organiseren. 

 Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden, en weet anderen te enthousiasmeren. 

 Je hebt affiniteit met de creatieve, audiovisuele en/of artistieke sector, en hebt interesse in processen en IT. 

 Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een plus. 

Ons aanbod 

 Een boeiende job met verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en voldoende afwisseling. 
 Je komt terecht in een enthousiaste afdeling binnen onze groep met een vlakke structuur. 
 We bieden jou een uitdagend loon, aangevuld met extralegale voordelen 

 Je krijgt ruimte om te groeien, zowel in je eigen functie als via opleidingen. 

 Onze waarden bepalen wie we zijn als organisatie. Aan enthousiasme, respect en open communicatie is er  
       bij ons geen gebrek! 
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