Mediekonsulent til Hovedstadens Mediehus
Er du vores nye friske kollega som, med højt drive og engagement, vil være med til at gøre salgsafdelingen
endnu stærkere for os og kunderne? Til vores kontor på Gl. Kongevej søger vi en mediekonsulent, som
motiveres af at levere resultater i verdensklasse.
Om jobbet
Din fornemste opgave bliver at udvikle løsninger i forbindelse med optimering af markedsføring, så dine
kunder kan få kunder i butikken. Du vil være en del af hele processen fra kunden kontaktes til den færdige
annonce er klar og sendt til tryk.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Kørende salg til nye og eksisterende kunder
• Identifikation af kundebehov og rådgivning omkring annoncering
• Opbygning, pleje og styrkelse af din egen kundeportefølje
• Gen- og mersalg til erhvervsdrivende
• Kundemøder og opfølgning på indgåede aftaler
Vi forventer, at du:
• Har flere års erfaring med salg
• Formår at skabe værdi for kunden ved at være skarp i behovsafdækning samt rådgivning
• Er en udadvendt person, der brænder for salg
• Er serviceminded og imødekommende
• Vil være en udpræget team-player
• Arbejder organiseret og målrettet
• Er en vinder med evne til at lykkes
• Er energisk med masser af mod og vilje
• Har egen bil
I din ansøgning må du, så vidt at det er muligt, gerne dokumentere dine salgsresultater.
Hvad kan du forvente af os?
Vi tilbyder en spændende hverdag med gode, personlige og faglige udviklingsmuligheder i et team, der er
vant til at levere resultater. Vi støtter og hjælper altid hinanden gennem faglig sparring, sambesøg og
opbakning.
Hovedstadens Mediehus udgiver otte lokalaviser midt på ugen, og er ligeledes en del af North Media
koncernen.
Ansøg nu:
Har du lyst til en afvekslende og udfordrende hverdag, så send din ansøgning til JBS Vinderrekruttering,
som varetager rekrutteringsprocessen for Hovedstadens Mediehus. Din motiverede ansøgning og CV
sendes til jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Mediekonsulent” i emnefeltet senest 16. september
2018. Alle ansøgninger behandles fortroligt, og vi gør venligst opmærksom på, at der afholdes løbende
samtaler, og at stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

