MEDIERÅDGIVER TIL JYSK FYNSKE MEDIER, RANDERS
Er du skarp til opsøgende B2B-salg, og kan du rådgive kunderne efter deres behov? Ved du, hvordan du skaber de
bedste løsninger og det rette match mellem kunde og virksomhed? Motiveres du af at opnå resultater og lave god
forretning? Så er det dig, vi søger som medierådgiver!

(https://jfmedier.dk/da/forside/)

Om stillingen
Som medierådgiver v. Jysk Fynske Medier, Randers får du markedets stærkeste medieplatforme til at opbygge de tværmedielle
markedsføringsløsninger, som vores kunder har behov for. Det falder dig naturligt at se mulighederne i disse platforme, og du formår at kommunikere
budskab og løsninger til dine kunder. Du har dit eget budget og drives af at nå de opsatte mål. Du skal booke dine egne møder, og allerede fra første
kald og møde sikrer du, at kunden føler sig forstået og værdsat.
Du skal sælge annoncer til Randers Amtsavis, Randers Onsdag samt til de digitale platforme. Du får muligheden for at opbygge og skabe din egen
kundeportefølje på ca. 100 kunder, samt være med til at pleje vores allerede eksisterende kunder. Du skal sikre, at kunderne får den optimale
kunderejse, og du skal rådgive kunderne til tværmedielle løsninger, så du sikrer at kunderne får den bedste abonnementsløsning eller en speciel
tilpasset løsning.

Kvalifikationer
Du har erfaring fra en lignende stilling med gode resultater. Det er et plus, hvis du har arbejdet med mødebooking og salg i mediebranchen og kender til
markedsføring. Du er en hunter og besidder den nødvendige robusthed. Du har et godt lokalkendskab og har et aktivt netværk, der kan bruges og
bygges på.
Du er konkurrenceminded og elsker både at få et salg eller en aftale i hus, når du lykkes med det alene eller i samarbejde med dine kolleger. Det er
naturligt for dig at blive målt på budgetter og KPI’er, og det driver dig mod målet.
Du kan aflæse kundernes behov og derudfra effektivt handle og evt. omstille processen, så kunden får netop den løsning, som skaber mest værdi for
dem. Du er derfor omstillingsparat og proaktiv og ved, hvordan du får et salg i hus, som er det helt rigtige match mellem kunden og Randers Mediehus.
Du er nysgerrig, løsningsorienteret, målrettet og drevet af at skabe resultater. Du formår både at udvikle på dine bestående kunder, skabe nysalg og
relationer.
Virksomheden tilbyder
Du bliver en del af et stærkt og konkurrencedygtigt brand med mange platforme. Der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er frihed under ansvar, og vejen
fra tanke til handling er kort. Du bliver oplært godt i alle produkter, og du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag og salgsindsats.
Du får nogle gode kolleger, hvor I sparrer med hinanden og fejrer succeser og resultater. Der er fokus på dig som medarbejder, og du får et ugentlig
møde og månedligt målstyringssamtale med din leder, så der løbende justeres og fastsættes nye mål for dig personligt og salgsmæssigt. Der er
mulighed for intern uddannelse og løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser.
Du får fast løn + provision og bonus samt pension og sundhedsforsikring. Du får bærbar, mobil og iPad. Du stiller selv bil tilrådighed og afregnes efter
statens køretakster.

Vi ser frem til at høre fra dig
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen, og skulle du have nogen spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent
Anne-Marie Hviid Ekstrøm på +45 30 85 12 94.
Du søger stillingen ved at uploade dit CV og ansøgning via Søg stillingen nedenfor.
Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail.

Om Mediehuset Randers/Jysk Fynske medier:
Vi lever for at formidle, og som Danmarks største lokale og regionale mediekoncern værner vi særligt om det, der er tæt på. Vi står bag 15 dagblade,
63 ugeaviser, 4 radiostationer, en landsdækkende tale-radio og en lang række nyhedssites og andre digitale brands. Og vi har virksomheder af den
slags, der skaber kommunikation mellem mennesker. Trykkerier og trykformidlere, app-udviklere, et podcast univers, et kommunikationsbureau og
distributionsfirmaer, der leverer aviser og pakker til alle adresser 365 dage om året.
På alle platforme informerer og inspirerer vi hver eneste dag med vores historier fra der, hvor livet leves. Vi dækker et område med ca. 2,1 mio.
indbyggere. Vi har 641.000 ugentlige læsere på vore dagblade. Samtidig når vores ugeaviser ud til 952.000 ugentlige læsere. Vores kommercielle
radiostationer høres af 823.000 lyttere på en uge, vores nationale Radio4 har 362.000 ugentlige lyttere, og vores digitale medier har mere end 2,6
million månedlige brugere.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis
og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Randers
Oprettet:
24.02.21
Udløber:
26.05.21
Branche:
Kontor/administration
Jobtype:
Fastansættelse
Jobkategori:
Marketingarbejde

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Randers
Hospitalsgade 10, 2.
8900 Randers
Tlf: +45 86 44 07 50

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)randers@jks.dk
(mailto:randers@jks.dk)
Anne-Marie Hviid Ekstrøm
Chefkonsulent
T:
M: +45 30 85 12 94
ahe@jks.dk (mailto:ahe@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

