M e d i e h u s e t m i dtj y l l a n d s av i s s ø g e r :

Målrettet medierådgiver
til salg af medieløsninger

Du kender sikkert allerede Midtjyllands Avis, Ekstra Posten, Radio Silkeborg, Radio Alfa, mja.dk og deal.dk.
Som medierådgiver får du tildelt en kundeportefølje, som du skal være klar på at videreudbygge. Det er vigtigt, at du med udgangspunkt
i kundens behov forstår at sætte kunden i fokus og sammensætte en løsning ud fra hele Mediehuset Midtjyllands Avis mediepalette.
Jobbet er spændende og udfordrende. Arbejdsdagen er hektisk og indholdsrig, og du er selv med til at sætte dagsordenen for dit arbejde.
kva l i f i kati o n e r
Vi forventer, at du har en udadvendt og overbevisende adfærd. Du
kan dokumentere erfaring med salg, rådgivning og kundekontakt.
Du er forhandlingsvant og kan afslutte en ordre. Du formår at skabe relationer til kunderne og har et stort salgsdrive.
v i l æ g ge r v æ gt på , at d u
har erfaring med opsøgende salg.
er resultatorienteret og selvstændig.
er struktureret og forandringsvillig.
er ihærdig og loyal.
kan arbejde med rapportering og opfølgning.
er en behagelig kollega, som kan indgå i vores
afdeling på 15 personer.
Erfaring med digital (medie-)salg er en klar fordel.

Me d i e h u set M i dtjyll a n d s Av is ti lbyd er
Ansættelse i en innovativ mediekoncern, hvor dine muligheder
for personlig udvikling er store.
Du får dygtige og professionelle kolleger, der lægger vægt på
et uformelt samarbejdsklima, med respekt for hinanden og vores
værdier. Gode ansættelsesforhold med en løn der modsvarer dine
kvalifikationer.
a n s ø gn i n g
vedlagt CV sendes pr. e-mail til: chefsekretær Tina Nortvig Mortensen
på tnm@mja.dk
Ansøgningsfrist: 28. august 2017. Ansøgningerne vil blive vurderet
løbende og behandlet fortroligt.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Midtjyllands Avis er en del af Mediehuset Herning Folkeblad, som er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande og Silkeborg. Virksomheden har ca. 170 ansatte.
Medievirksomheden er funderet på lokal journalistik og salg, samt med de centrale administrative og økonomiske funktioner samlet i Herning. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil
og troværdighed. Disse værdier er rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker, som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt
mediearbejdet. Overskuddet fra medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse. Se mere på www.mediehusenemidtjylland.dk.

