M E D I E H U S E T M I D TJ Y L L A N D S AV I S S Ø G E R S A L G S TA L E N T:

Bliv salgstrainee hos os!
Salgstrainee-uddannelsen er en eftertragtet salgsuddannelse i mediebranchen.
Hos Mediehuset Midtjyllands Avis søger vi hele tiden optimale udviklingsmuligheder. Vi ønsker derfor at tiltrække og udvikle
branchens bedste medarbejdere og give vores kunder den optimale rådgivning. Så har du lyst til at være med, og har du
flair for salg, er det måske dig, vi leder efter.
Som salgstrainee hos Mediehuset Midtjyllands Avis bliver du fra
første dag en del af vores dynamiske rådgivningsteam. Din primære
opgave bliver at rådgive vores kunder i, hvordan de får mest værdi ud
af deres markedsføringsbudget. Din rådgivning vil indeholde alt fra
web og mobil, til avis og radio.

M E D I E H U S E T M I DTJ Y L L A N D S AV I S T I L BY D E R
	En eftertragtet 1-årig salgsuddannelse med fuld løn og pension
En salgsuddannelse med undervisning af såvel interne som
eksterne specialister
Mulighed for at være med til at realisere Mediehuset Midtjyllands
Avis' ambitiøse fremtid
Ansættelse i en innovativ mediekoncern, hvor dine muligheder for
personlig udvikling er store
	Ansvaret for din egen kundeportefølje
	Hjælpsomme, dygtige og sjove kolleger
	Professionelle arbejdsredskaber, som hjælper dig med at være
en kvalificeret rådgiver for kunderne
	Bærbar PC og mobiltelefon
	Godtgørelse for kørsel i egen bil
Løn: Kr. 22.000,- + pension og medarbejdergoder

K VA L I F I K AT I O N E R
Du er engageret, selvstændig, målrettet, dedikeret, og så har du lyst
til at sælge! Du har evt. en salgs- eller marketingrelateret grunduddannelse, og du kan se perspektiver i at gøre dette til din fremtid.
ANSØGNING
Ansøgning vedlagt CV sendes via e-mail til:
Chefsekretær Tina Nortvig Mortensen på
tnm@mediehusenemidtjylland.dk
Ansøgningsfrist: 5. december 2021.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Mediehuset Midtjyllands Avis er en del af Mediehusene Midtjylland, som er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skive. Virksomheden
har ca. 200 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.

