
Wil jij dagelijks jouw administratieve kwaliteiten inzetten? Ben jij
iemand die de koe bij de horens vat, heb je een gezonde dosis
overtuigingskracht en ben je digital minded? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Studio Sonart is een audio- en radioproductiehuis. In onze werking stellen
we ons op als een professionele, gedreven en betrokken partner. Om ons
team te versterken, werven wij een voltijdse of 4/5 projectmedewerker
aan (30,4/38 of 38/38).

Je taken:
Administratie (1,5 dag per week)

- opvolgen van bestellingen: van offerte tot facturatie
- vragen van klanten beantwoorden per telefoon en/of e-mail met

service en kwaliteit
- administratieve ondersteuning van diverse werkprocessen:

accountbeheer, agendabeheer, onderaannemers boeken,
presentaties maken, offertes opvragen en bestellingen plaatsen...

- personeelsadministratie faciliteren

Sales (1,5 dag per week)
- de markt verkennen op zoek naar interessante leads, bv via LinkedIn

Sales Navigator. Onze klanten zijn eventbureaus,
communicatiebureaus, employer branding agencies,
productiehuizen, bedrijven, …

- prospects contacteren en warme leads opvolgen: telefonisch, via
socials, campagnes, beurzen, klantenbezoeken, …

- social media campagnes beheren: Facebook Ads en LinkedIn
Campagnebeheer

Productionele ondersteuning (2 dagen per week)
- productionele ondersteuning van onze radioshows: bestellingen

plaatsen, onderaannemers boeken, interactief platform vormgeven,
data reports opmaken, videohighlights monteren (Premiere Pro), …

- beheer stemmenbank: kandidaatbeheer, stemcastings opzetten,
projectopvolging



- beheer website en social media kanalen van Studio Sonart: content
kalender uitwerken, leuke posts maken en delen op onze kanalen,
content op de website onderhouden

Wij bieden:
- een werkplek bij een productiehuis dat in België marktleider is in

company radio
- een vast contract: 30,4/38 of 38/38. Opstart begin januari.
- de mogelijkheid om op termijn de helft van je dagen van thuis uit te

werken, als de projecten dit toelaten. Werkweek van maandag tot
vrijdag.

- ruim de tijd om in te werken: je loopt een maand dubbel met een
collega.

- een competitief loonpakket met hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, gsm-abonnement en 25
verlofdagen. Ecocheques, sectorpremie en eindejaarspremie volgens
PC 227.

- een compacte teamsfeer. Je zal veel nieuwe skills opdoen!

Profielvereisten:
- bachelor of master is top! (Radio, Journalistiek,

Communicatiewetenschappen, digitale marketing, …)
- bij voorkeur aangevuld met eerste ervaring in een klantgerichte,

communicatieve en administratieve job. Affiniteit met het medium
radio is zeker een pluspunt.

- je communiceert vlot in het Nederlands, zowel schriftelijk als
mondeling. Je kan ook Engels- en Franstalige klanten te woord
staan.

- je beschikt over een rijbewijs B
- je legt makkelijk contacten en zoekt naar een match tussen de

behoeften van de klant en ons aanbod (company radio)
- je bent digital minded: je kan vlot werken met Canva, Facebook Ads,

LinkedIn Sales Navigator, Office en hebt minstens notie van een
audio montageprogramma (zoals Audition of Audacity) en een video
montageprogramma (Adobe Première).

- je houdt van afwisseling
- je werkt discreet (loonsadministratie) en nauwkeurig



Interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar ellen@studiosonart.be. Heb je
vragen over de vacature? Bel 0485-30 51 90.

mailto:ellen@studiosonart.be

