Key Account Manager til Danmarks
stærkeste outdoormedier
AFA JCDECAUX SØGER EN STÆRK KEY ACCOUNT MANAGER MED HØJT DRIVE.
Vil du sælge Danmarks stærkeste outdoormedier i Midt- og Nordjylland? Har du et stort salgsdrive og viljen til at nå i
mål? Kan du uden tøven svare ”ja” hertil, så står vi klar til at tilbyde dig en hverdag med spændende udfordringer.
Som ansvarlig for salg af de mest opmærksomhedsskabende medier i Region Midt- og Nordjylland, får du en bred
kundeportefølje, som du selv udvikler og vedligeholder. Du stortrives med den personlige kontakt til lokale kunder i
mindre såvel som større byer, og du rådgiver knivskarpt kunderne til det helt rette medievalg.
SOM KEY ACCOUNT MANAGER HOS AFA JCDECAUX FORVENTER VI AT DU STYRKER VORES FORTSATTE
VÆKST OG:
•

At du brænder for salg, er resultatorienteret med et højt energiniveau.

•

At du kan dokumentere gode salgsresultater fra salg af medier.

•

At du har et højt drive og er selvkørende med høj selvdisciplin.

•

At salgsprocessen er meget mere end blot en mappe fra et kursus.

•

At du ser canvas-salg som en spændende udfordring.

•

At du ikke taget er nej for et nej – det er først her salget starter.

•

At du trives i et hektisk og konkurrencepræget miljø, hvor det er højt til loftet, men aldrig langt til chefen.

•

At du kan skabe, vedligeholde og udbygge langvarige og gode kunderelationer.

•

At du formulerer dig fejlfrit både mundtligt og skriftligt på dansk.

HOS AFA JCDECAUX TILBYDES DU:
Et spændende, selvstændigt og afvekslende job blandt engagerede kolleger. Vi driver en flad organisation, hvor ansvar
og indsigt er nøgleord i hverdagen. Du vil typisk være at finde ude hos kunderne, men også 1-2 dage om ugen på vores
kontor centralt i Aarhus.
Løn forhandles individuelt i forhold til kvalifikationer. Lønnen består af fast løn + bonus, pension og evt. bilordning.
Kørekort er påkrævet.
TILTRÆDELSESTIDSPUNKT
Stillingen ønskes besat i maj måned med start 1. august. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Salgschef
Jesper Berg på mob. 26 30 39 40 eller via mail: jbe@afajcdecaux.dk.
Ansøgning og CV med foto (pdf-fil) mailes til John Sørensen, jbs@vinderrekruttering.dk, mkr. ”KAM Nordjylland”.

AFA JCDecaux er den danske del af den internationale JCDecaux koncern, som er verdens største udbyder af outdoormedier.
I Danmark beskæftiger AFA JCDecaux i dag ca. 110 medarbejdere fordelt på vores afdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg.
Læs mere om vores virksomhed på www.afajcdecaux.dk og www.jcdecaux.com.

