
Digital Account Manager 
 
Er du vores nye superskarpe Account Manager, der brænder for at sælge annoncer til vores sites minby.dk, 
Søndagsavisen.dk og ErhvervKBH.dk? 
 
Om jobbet 
Dine primære opgaver vil være: 

• Omsætningsansvarlig for minby.dk, Søndagsavisen.dk og ErhvervKBH.dk 

• Digital salgsansvarlig, herunder forhandling af marketingbudgetter med nye og eksisterende kunder 

• Booking af kundemøder og ordrer samt deltagelse i kundemøder 

• Videreudvikling og salg af native og advertorials online 

• Kommerciel udvikling af nye produkter og partnerskaber 

• Prisfastsættelse af eksisterende og nye produkter 
 
Om dig 
Vi forventer, at du: 

• Har nogle års erfaring med budgetansvar for kundeportefølje inden for digitale medier 

• Motiveres af at levere ambitiøse resultater 

• Er effektiv og får noget fra hånden 

• Er en teamplayer med gode samarbejdsevner 

• Er struktureret og kan have mange bolde i luften 

• Er løsningsorienteret og elsker udfordringer 

• Trives i et travlt og udviklingsorienteret miljø 

• Har erfaring med MS Office-pakken 
 
Det vil være en fordel, hvis du er vant til både new-bizz og relationssalg samt har snuset lidt til 
mediebureauerne. 
 
Om os 
Vi tilbyder en spændende hverdag i det nyoprettede team ”Nye Medier”. Vi har fuld fart på udvikling af nye 
medier, og vi sætter barren højt og motiveres af godt humør og konstant forandring. Ånden i afdelingen 
emmer af udviklingsidéer, iværksætteri og ambitiøse mål. 
 
Du vil blive ansat i Hovedstadens Mediehus, som udgiver otte lokalaviser, Erhverv København, magasiner 
samt en række digitale medier alt sammen med udgangspunkt i hovedstaden. Læs mere om vores 
spændende virksomhed på https://hovedstadensmediehus.brandero.com/. 
 
Din ansøgning 
Rekrutteringen varetages af JBS Vinderrekruttering. Din ansøgning samt CV sendes til John Sørensen på 
jbs@vinderrekruttering.dk mærket ”Digital Account Manager”. senest 31-12-2018. 
 
Har du spørgsmål til stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte John Sørensen på 
telefon 23 70 11 11 eller Kommerciel Chef Pia Walther Jensen på telefon 25 45 60 52 eller mail 
pwje@minby.dk. 
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