
Account Manager søges til at skabe succes på nogle af de største mediaplatforme i 
Danmark.  
  
Politikens annoncemarked er inde i en rivende og ikke mindst spændende udvikling, da vi som 
Danmarks største betalte dagblad med mere end en halv million ugentlige læsere og en klar 
visionær digital annoncestrategi, adskiller os markant fra de fleste andre arbejdspladser i DK og alt 
dette i kombination med stærke kvalitetsprodukter.  
 
Politiken skal være markedsledende på blandt andet print, podcast, native og digital kvalitet. 
Politiken har som det eneste nyhedsmedie i Danmark taget afstand fra det programmatiske indkøb 
og sat alle sejl på kommercialisering af 1. part data. Du kan få ansvaret for at føre strategien ud i 
livet og tage del i arbejdet med at gøre Politiken Annoncer til den mest innovative og visionære 
arbejdsplads.  
 
Jobbet som Account Manager i Politikens annonceafdeling indebærer:  

o Salg af print og digitale produkter til både direkte kunder og mediabureauer. 
o Prisforhandlinger på et strategisk plan. 
o Udarbejdelse af handleplaner med henblik på budgetopnåelse. 
o Opbygning og videreudvikling af samarbejdet med bureau og kunder. 
o Identificere nye kunder.  
 

Vi ser gerne, at du har nedenstående erfaringer og kompetencer: 
o At du har erfaring med salg. 
o At du forstår dig på mennesker og har nemt ved at skabe gode relationer. 
o At du er passioneret og nysgerrig på nye tendenser og muligheder. 
o At du trives med at have budgetansvar og daglige deadlines.  
o At du har lysten til at udvikle din portefølje via målrettet og proaktivt arbejde hver dag. 
o At du har vindermentalitet og evner at se muligheder frem for begrænsninger. 

 
 
Du tilbydes 

o Et selvstændigt job, hvor du selv har indflydelse på hvordan din hverdag skal tilrettelægges.  
o De bedste muligheder for at udvikle dig i en levende branche. 
o De bedste produkter og målgruppe på hylden.  
o Kollegaer i et team med et stærkt socialt sammenhold. 
o Løn efter kvalifikationer, provisionsordning, pension og sundhedsforsikring.  
o Arbejdssted midt i hjertet af København 

 
Ansøgning og kontakt  
Har du lyst til en afvekslende og udfordrende hverdag, så send din ansøgning til JBS 
Vinderrekruttering som varetager rekrutteringsprocessen for Politiken. Din motiverede ansøgning 
og CV sendes jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Account Manager” senest 28. marts 2021.  
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte John Sørensen på +45 23701111. 
 
Alle ansøgningerne behandles fortroligt, og vi gør venligst opmærksom på, at der løbende afholdes 
samtaler med henblik på at besætte stillingen snarest muligt. 
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