Er SoMe bare so you
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so good til at sælge?
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Hos mediebureauet nord advertising leder vi efter en kombineret
mediekonsulent og SoMe-ansvarlig til en fuldtidsstilling.
Flytteguiden. Det er den fantastiske brochure, som formentlig lander i din postkasse, når du flytter til en ny kommune eller flytter internt i den kommune, du
allerede er bosat i. Og ja, du gættede rigtigt: Det er i nord advertisings afdeling, FlytDK, de mange Flytteguides bliver til. Afdelingen består af en gruppe
sjove, seriøse og storsælgende mediekonsulenter, der internt går under navnet
”flyttefolkene” (selvom de nok næppe kommer og hjælper med at bære dine flyttekasser) – og de mangler en kollega. Den nye kollega, som forhåbentlig er dig,
skal fungere som både mediekonsulent og SoMe-ansvarlig.
Du er:
• Salgs- og konkurrenceminded
• Ansvarsbevidst
• Engageret
• Struktureret
• Erfaren inden for opsætning af Facebook-kampagner og generel markedsføring
på SoMe

Arbejdsopgaver
• Lave telefonsalg og målrettet
annoncerådgivning
• Indhente annoncemateriale
• Administrere og registrere salg
• Udarbejde opslag til sociale medier
• Udvikle konkurrencer til sociale
og trykte medier
• Skrive pressemeddelelser
til lokalaviser
• Vedligeholde redaktionelle tiltag
• Idéudvikling

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring inden for salg, Umbraco og
hjemmesidearbejde.
Du får:
• Fast løn, provision og mulighed for bonus
• En arbejdstid fra 08.00-16.00 alle hverdage (fredag til 15.30)
Fuld fart frem
Ud over Flytteguiden håndterer nord advertising også mange andre lækre produkter, der relaterer sig til markedsføring. Det drejer sig blandt andet om trykte brochurer, magasiner på over 100 sider, SEO, film, videobrochurer, hjemmesider og…
Vi kunne fortsætte, men så bliver opslaget nok nærmere en roman. En ting er
sikkert: Hvis det er noget med markedsføring, så er vi højst sandsynligt allerede
i fuld sving.
nord advertising har en bred vifte af faste og landsdækkende kunder, som de
fleste kender. Vi har i mange år været EDC’s faste mediebureau, hvor vi
sælger online lokalannoncer i hele landet. Desuden har vi altid gang i
spændende og nye projekter og har i årenes løb samarbejdet med de
fleste kommuner, flere forsyningsselskaber, Aalborg Lufthavn, Aarhus Motion, DanCenter, Ældre Sagen, EnergiTjenesten og mange
flere.
Er det dig, vi står og mangler? Så send din ansøgning og dit CV
til FlytDK’s salgschef Kim Blom på kb@nord-ad.dk.
Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2018, og vi behandler
ansøgninger løbende.
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