GAFFA SØGER
SELVSTÆNDIG
DIGITAL
ACCOUNT
MANAGER
GAFFA er det største og mest anerkendte musikmedie i Norden og rammer
over 1 mio. musik- og kultur interesseret hver måned. Vores websites i Sverige, Norge og Danmark har over 750.000 unikke brugere og vores magasiner
har godt 250.000 læsere. GAFFA er også stærkt tilstede på alle tænkelige sociale medier med i alt 160.000 følgere.

JOBBESKRIVELSE
Til salg af alle GAFFAs spændende mange medieprodukter – og særligt vores digitale medier, søger vi en resultatfokuseret og selvstændig ny kollega
med power. Du skal primært være aktiv på telefonen og ude hos kunderne
via møder, events, festivals m.m.

Er du en frisk udadvendt person med erfaring fra salg og interesse for
brands, mennesker, musik, koncerter og festivaler? Kan du skabe hurtige
salgsresultater og har du mod på at blive en af spydspidserne for Nordens
største musikmedie - Så har vi jobbet til dig!

Du skal primært sælge digitale produkter, såsom banner-kampagner på gaffa.
dk, partner-links, SoMeaktiviteter, vores digitale nyhedsmails GAFFA Live og
advertorials. Du vil få tildelt en eksisterende kundeportefølje, men succes i jobbet kræver at du selv kan opsøge og tilføre nye kunder og samarbejdspartnere.

VI FORVENTER AT DU:
· Brænder for salg og kan dokumentere dine
evner fra tidligere arbejde med salg
· Har et digitalt “mindset” og erfaring med
online markedsføring
· Aktiv på sociale medier
· Har stort IT-kørekort og kan de gængse ITkontor-programmer
· Kan kommunikere flydende i skrift og tale på
dansk (svensk og engelsk er en fordel)
· Har arbejdet med mediesalg (godt kendskab
med salg til mediebureauer er en fordel)

SOM PERSON ER DU:
· Selvstartende og meget selvkørende
· Ambitiøs med fokus på at skabe resultater
· Udadvendt og opsøgende
· Nysgerrig og vedholdende

VIL DU VIDE MERE?
Så er du velkommen til at kontakte: Klaus Wiedemann klaus@gaffa.dk
eller på tlf. 28 19 80 83.
Du kan finde oplysninger om GAFFAs medier og kommercielle produkter
på http://gaffa.dk/media

VI TILBYDER:
· Danmarks fedeste musik- og kulturmedie
salgsjob!
· En fuldtidsjob i et dynamisk miljø, med kort vej
fra ide til beslutning.
· Et spændende job med stor mulighed for at
udvikle dig
· Fast løn og god bonus
· En attraktiv arbejdsplads i hjertet af København.

ANSØGNING:
Send en kort og præcis ansøgning hurtigst muligt og senest den 10.
december med fokus på hvorfor netop du brænder for jobbet som digital
account manager hos GAFFA – ansøgningen sendes til klaus@gaffa.dk
(vi indkalder løbende til samtaler).

GAFFA er det største og mest anerkendte musikmedie i Norden og når over 1 mio. musik- og kultur interesseret hver måned. Vores magasiner har hver måned af over 250.000 læsere,
og vi udgiver også en række tillæg som Festivalguide, Uddannelsestillæg og event-specials ude på festivaler i løbet af året. Vores websites besøges af over 750.000 unikke brugere, vores
ugentlige digitale nyhedsmails modtages af over 100.000 musikinteresseret og vores sociale medier følges af over 160.000. GAFFA har kontor i Århus, København, via datterselskab GAFFA
Sverige AB i Göteborg og sammen med en mediepartner i Oslo, har godt 15 fastansatte og ca. 100 fast tilknyttede freelancer.

