AMACOM is hét werving & selectie- en executive search bureau voor agencies.
Door onze ruime recruitment ervaring voor advertising & creatives spreken wij
dezelfde taal; je hoeft ons niet uit te leggen wat bijvoorbeeld een Digital Account
Director, UX of Visual Designer, Producer, Creative Concepter of Social Media Manager
doet. Of wat de verschillen zijn tussen de bureaus onderling. Wij kunnen je daar dan
ook uitgebreid over adviseren.
Wij werken voor (digital) creative agencies, reclame- en internetbureaus, activatiebureaus, social media bureaus en purpose driven agencies en af en toe maken we een
uitstapje naar adverteerderszijde, denk aan (digital) start-ups, fashion & lifestyle en
purpose driven brands. Onze opdrachtgevers vertrouwen ons in onze eerste selectie,
waardoor de mensen die door ons worden aangedragen vaak met 1-0 voorsprong het
gesprek ingaan! We hebben een mooi netwerk aan bureaus waar we voor mogen werken. Wij weten vaak welke functies er spelen in de markt en welke bureaus, start-ups of
toffe merken op zoek zijn naar nieuw talent.
Wat voor functies wij invullen?
		

Creatives, Copywriters en Art Directors

		Designers (Visual/UX/UI)
		Strategen
		

Project-/Account Managers en Producers
Traffic & Studio

		

Social Media Managers en Content/Social Specialisten
Staff (HR, Finance, Office)

WIE ZIJN WIJ?

		Developers
		Management (CEO/COO/CCO)

LEES MEER OVER AMACOM

LAURA

MARLOES

DANIQUE

WE ZIJN EEN KLEIN, FLEXIBEL EN PROFESSIONEEL TEAM MET
EEN GROTE FOCUS OP KWALITEIT. WE WERKEN SLAGVAARDIG
EN TRANSPARANT EN ZIJN INFORMEEL IN DE OMGANG.
Check ONS TEAM

Marieke

JETSKE

		HOE HET WERKT
Zie je een leuke functie? Reageer dan via de link die erbij staat. Sluit je achtergrond
goed aan bij de functie waar je op hebt gereageerd of andere functies, dan nodigen we
je zo snel mogelijk uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor/of plannen we
een call in. Bij een kennismaking weten we vaak al welk bureau/opdrachtgever voor jou
interessant zou kunnen zijn (en dan hebben we dat ook meestal al telefonisch met elkaar
besproken). Jouw gegevens gaan vanzelfsprekend nooit ergens naar toe zonder jouw
toestemming en alle informatie en sollicitaties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Onze diensten voor kandidaten zijn geheel kosteloos. Onze opdrachtgevers betalen ons
een fee voor het searchen en selecteren van de juiste kandidaat.

KANDIDATENBANK
De kandidaat profielen die je in onze kandidatenbank op de site ziet staan zijn samen
met de kandidaat opgesteld in een uitgebreid kennismakingsgesprek. Willen we elkaar
graag ontmoeten, maar lukt het niet om de agenda’s op elkaar af te stemmen? Wij zijn
flexibel en kunnen met je afstemmen of het na werktijd mogelijk is of we plannen eventueel een video call in.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwste functies? Schrijf je dan in voor
onze Job Alert.

JOB ALERT

HOE WE WERKEN?

Klanten waar we o.a. voor werken:

zoek jIJ TOFFE VACATURES in de creative & digital industrie?
Check www.amacom.nl of neem contact op!
BEL 0346-251562 of mail laura@amacom.nl

Je kunt ons ook vinden op:
LinKEDIN (@amacom)
Twitter (@amacomonline)
Facebook (AmacomOnline)
Instagram (amacom_recruitment)

“LIFE IS SHORT, WORK
SOMEWHERE AWESOME”

