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Traffic & Tagging Consultant 
Agency: IPG Mediabrands 

Locatie:  Amsterdam 

 

OVER DE ROL 

 Voor ons nieuw gelanceerde label, zoeken wij een Traffic & Tagging Consultant. In deze rol 

ben jij medeverantwoordelijk voor het uitvoeren, verwerken en trafficken van onze online 

advertentiecampagnes. 

 

Je werkt binnen een team van 3 online traffickers  en schakelt o.a. met de online marketeer 

en de diverse specialisten binnen het label op het gebied van video, social en (mobile) 

display, maar ook met de andere bureaus binnen de groep zoals UM, Initiative, Yune en 

Marketing Sciences.  

 

Samen met het T&T team sta je voor kwaliteit, ben je service gericht en bewaak je de 

deadlines voor het aanleveren van advertentiemateriaal voor klanten als Dienst Publieke 

Communicatie, BMW, SPA, ABN Amro, Coca-Cola, Jumbo en T-Mobile.   

 

Je rapporteert direct aan de productlead Traffic & Tagging. 

 

WIE BEN JIJ? Jij.. 
- Hebt 2+ jaar werkervaring in een vergelijkbare functie  

- Vindt het leuk om zowel in teamverband als zelfstandig te kunnen werken; 

- Hebt duidelijke affiniteit met online advertising; 

- Werkt secuur en bent stressbestendig; 

- Werkt procesmatig; 

- Hebt een dienstverlenende instelling (intern en extern); 

- Bent nieuwsgierig en proactief;  

- Beschikt over probleemoplossend vermogen 

- Kunt je goed bewegen in een veranderende, dynamische werkomgeving. 

- Hebt ervaring met adservers (DCM, DFP, Sizmek etc) 

 

OVER ONZE ORGANISATIE 

Wij zijn een nieuw full service digitaal marketingbureau binnen IPG Mediabrands bestaande 

uit ca. 35 specialisten op het gebied van Data en Analytics, Online Video, Display, Mobile, 

Social Advertising & Search. Ons label heeft een duidelijke holistische focus op innovatie 

binnen Programmatic Marketing, gedreven vanuit data, technologie en creatie. Om dit zo 

optimaal mogelijk te realiseren zetten we een breed scala aan eigen producten rondom 

technologie, data en dashboards in. 

 

We zitten in een gloednieuw kantoor op de Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA Amsterdam. 

 

 


