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Functie  Producer  

Datum: 2018 

Plaats: Energize, Amsterdam 

 

 

Wat doet een producer bij Energize? 

De Producer biedt ondersteuning aan de Account Directors bij de uitvoering en oplevering van 

projecten en campagnes. Daarnaast ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het plannen, uitwerken 

en opleveren van projecten. Je zorgt ervoor dat projecten op tijd en binnen het gestelde budget 

worden gerealiseerd. De Producer rapporteert rechtstreeks aan de Account Director en schakelt veel 

met de afdelingen binnen het bureau. 

 

 

Wat houdt die job van Producer precies in? 

+ Het zelfstandig plannen, begroten, begeleiden en opleveren van projecten; 

+ Het maken van begrotingen en bewaken van budgetoverzicht; 

+ Het begeleiden van het productieproces door het opstellen van interne opdrachten, 

voortgangsrapportages en plannen van reviews; 

+ Het bijdragen aan de gezamenlijke (verkoop) doelstellingen van het Account Team; 

+ Het informeren van collega’s over belangrijke zaken die spelen bij de klant, het doorgeven van 

vragen van klanten en het aandragen van aandachtspunten, verbeteringen of kansen; 

+ Het verwerken en bewaken van planningsverzoeken in het planningsoverzicht; 

+ Het maken en rapporteren van de statusoverzichten inclusief de financiële status; 

+ Het begeleiden van de account stagiaires; 

+ Zorgdragen voor goede tevredenheid van de klanten en de collega’s waar je mee samenwerkt. 

 

 

Hier voldoet de Producer van onze dromen aan: 

+ Een afgeronde HBO of WO opleiding marketing- en of communicatie, eventueel aangevuld met 

relevante communicatie opleidingen; 

+ 4 tot 5 jaar ervaring bij een reclamebureau of productiebureau; 

+ Aantoonbare kennis van interactieve marketing en communicatie; 

+ Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

+ Uitstekende office vaardigheden, met nadruk op PowerPoint/Keynote en Excel; 

+ Goede communicatieve vaardigheden; 

+ Betrouwbaar, vertrouwenwekkend, professioneel. 

 



JOB PROFILE 

      2 / 2 

 

We verwachten wel wat van je. Jij bent: 

+ Kwaliteitsgericht: alleen het allerbeste is goed genoeg. Je hanteert hoge kwaliteitsnormen en 

streeft naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit; 

+ Creatief: je komt met originele of nieuwe ideeën en bedenkt oplossingen met een andere 

invalshoek; 

+ Initiatiefrijk: je hebt een neus voor het creëren van kansen, je ruikt problemen al op afstand en je 

handelt deze af zonder tijd te verliezen; 

+ Klantgericht: je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant speelt hier proactief op in, 

rekening houden met de belangen van het bureau; 

+ Een organisator: first things first. Je kunt prioriteiten bepalen en geeft de benodigde acties, tijd 

en middelen aan om deze doelen te verwezenlijken; 

+ En je hebt een	commerciële instelling: je handelt vanuit kansen in de markt en schat deze op 

juiste commerciële waarde. Je handelt klantgericht en gaat de juiste relaties aan. 

 

Over Energize  

Energize is een creatief bureau waar met een team van 17 talenten gewerkt wordt aan impactvolle 

merkactivatiecampagnes. Wij opereren vanuit Amsterdam voor klanten als PLUS, BLG Wonen, 

Nationale Vacaturebank, Mauritshuis en La Trappe. Check voor meer informatie en een sfeerimpressie 

onze website, Facebookpagina of Instagramaccount.  


