Medierådgiver til et mediehus med vokseværk
Jobbet
Kristeligt Dagblad er en af landets førende
nicheaviser, der oplever fremgang og rivende
udvikling. Det, der kan blive din nye arbejdsplads, er kendetegnet ved digital innovation,
kreative marketing-strategier og et annoncesalg, som går mod markedsudviklingen. Vi
søger en dygtig medierådgiver til annoncesalg,
der vil være med til at sætte sit personlige
præg på den positive udvikling.
Med reference til annoncechefen bliver din
kerneopgave at sælge gode løsninger og rådgive eksisterende såvel som nye samarbejdspartnere. Den nuværende kundeportefølje
skal fortsat styrkes, mens du proaktivt opsøger
potentielle nye relationer.
Dine opgaver omhandler yderligere:
• Med den rette medierådgivning skaber du
værdi for kunderne
• Ansvar for kundekontakt og salgsfremmende eller igangværende aktiviteter til
eksisterende, tidligere og potentielle kunder, som skaber salg
• Videreudvikle egen kundeportefølje og
varetage hele salgsprocesser fra A til Å herunder kontakten til en række annoncører
og mediebureauer
• Nysalg til udvalgte kundeemner, hvor du
har ansvaret for hele salgsprocessen fra
identifikation af kontaktpersoner, til aftalen
er i hus
Fra første arbejdsdag vil du opleve et dynamisk
og inspirerende miljø fyldt med ambitiøse,
kompetente og kulturelt interesserede kolleger.
Din nye arbejdsplads er beliggende centralt
i København.
Din profil
Den rette kandidat har salgserfaring fra tidligere
jobs og ved, hvordan salgsindsatsen opbygges, udvikles og bevares. Med dit naturlige
sælger-dna sætter du dit personlige præg på
dine ansvarsområder og skaber en tillidsvæk-

kende relation til dine kunder. Du er drevet af
at skabe resultater og besidder både viljen og
evnen til at lykkes med at sælge løsninger til
såvel eksisterende som nye samarbejdspartnere.
Det forventes, at:
• Din vindermentalitet bidrager til, at du yder
dit bedste og når dine salgsmål
• Din høje arbejdsmoral og vedholdenhed i
dit arbejde sikrer, at du overholder stramme
deadlines
• Dine stærke kommunikative evner formår
at vinde og fastholde kundernes tillid
• Du ser udfordringer, løsninger og muligheder frem for problemer
Som person besidder du et naturligt drive. Du
arbejder i en positiv ånd og bevarer dit fokus
på arbejdsopgaverne. Du er passioneret for
dit arbejde og sætter en ære i at tage ansvar
og skabe resultater for dine egne opgaver.
Arbejdstider og løn
Der er tale om en fast stilling.
Arbejdstiderne vil ligge i tidsrummet kl. 8.0017.00 (mandag-fredag).
Du tilbydes en fast månedsløn. Løn efter kvalifikationer.
Om virksomheden
Kristeligt Dagblad er et af landets mest
dynamiske mediehuse og ligger i hjertet af
København. Det er Danmarks hurtigst voksende avis, hvis dedikerede medarbejdere
skriver om livsindhold og ikke livsstil.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, venligst
kontakt Pernille Gram på telefon 24617744
eller e-mail gram@k.dk
Interesseret?
Send din ansøgning med CV senest 21. januar
2019 til Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47,
1161 København K på ansoegning@k.dk mærket medierådgiver. Samtaler foregår løbende.

Kristeligt Dagblad er et uafhængigt mediehus, der gennem kvalitetsjournalistik leverer nyheder, baggrund og perspektiv med særligt fokus på tro, etik og eksistens. Avisen har i en årrække haft sigende
oplag og er dermed gået imod tendenserne i branchen. Dagligt læses avisen af omkring 100.000 læsere.
Også digitalt har avisen stor gennemslagskraft. Månedligt besøger flere end 600.000 forskellige brugere Kristeligt Dagblads univers, som ud over k.dk blandt andet også omfatter tjenesterne etik.dk,
kristendom.dk og religion.dk.

