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 fornemmeste opgave bliver at lave løsninger, der hjælper dine kunder med at få ”flere kunder i
butikken” ved at optimere deres markedsføring. Du er en del af hele processen - fra kunden kontaktes til
den færdige annonce er klar og sendes til trykken.
Dine primære opgaver vil være:
• Udkørende salg til nye og eksisterende kunder - primært på Amager
• 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
Om dig
Du har flere års erfaring med salg, og du formår at skabe værdi for kunden ved at være skarp i
behovsafdækning samt rådgivning. Derudover forventer vi, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Er en udadvendt person, der brænder for salg
Er serviceminded og imødekommende
Vil være en udpræget teamplayer
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 dokumenterer du, så vidt muligt, dine salgsresultater.
Om os
Vi tilbyder en spændende hverdag med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i et team, der er
vant til at levere resultater, og som støtter og hjælper hinanden gennem faglig sparring, sambesøg og
opbakning.
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 ”Mediekonsulent”.
Har du spørgsmål til stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte John Sørensen på
telefon 23 70 11 11 eller salgschef Dennis Rasmussen på telefon 28 89 23 00 eller mail dr@minby.dk.

