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nord advertsing leder efter en
mediekonsulent til en fuldtidsstilling
Hos mediebureauet nord advertising leder vi efter en mediekonsulent,
som skal arbejde i vores afdeling: Tryk & Online Medier.
Det her er Dennis Bækgaard Stotz. Han er din
kommende leder. Det
er også ham, du skal
kontakte, hvis du gerne
vil have jobbet.

Hos nord advertising håndterer vi mange lækre produkter, der relaterer sig til
markedsføring til B2B-segmentet. 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.
Vi står dog og mangler en struktureret og målbevidst mediekonsulent, der kan
hjælpe vores team i Tryk & Online Medier med at komme helt til tops med salget
på vores produkter. Afdelingen består af en gruppe sjove, seriøse og storsælgende
mediekonsulenter, og de glæder sig til at byde en ny kollega velkommen.
Hvad skal du lave?
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med erfarne sælgere, samtidig med at
du er ansvarlig for dine egne projekter. En stor del af jobbet er selvfølgelig målrettet
salg, men du skal også synes, det er sjovt at snakke budskab og annonceindhold

Det her er fire af dine
kommende kollegaer.
De sidder også i Tryk &
Online Medier, og de
glæder sig allerede til
at møde dig!

med kunderne. Måske har du endda nogle gode idéer til, hvordan vi kan udarbejde
den enkelte kundes materiale? Herudover kommer du også til at snakke om SEO,
AdWords og hjemmesider med kunderne - og du kan selvfølgelig overbevise en del
af dem om, at det er en god investering.
Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
• Gensalg
• Kanvassalg
• Udsendelse af salgsmails
• Pleje relationerne med vores nuværende kunder
• Rådgivning i forbindelse med diverse markedsføringsmuligheder
Fuld fart på fællesskabet
Hos nord advertising handler det hele ikke bare om arbejde, men også om fællesskab og det at have det sjovt og rart med hinanden. Derfor uddeler vi hyppigt high
fives, og vi nyder gerne hinandens selskab, når der er fredagsbar.
Er du glad for en rask løbetur, kan du snuppe et suverænt sprint både tirsdag og torsdag, hvor vi den sidste halve time af arbejdsdagen har mulighed for at dyrke motion.
I løbet af året deltager vi som firma også i diverse events, lige som vi selvfølgelig

KONTAKT
Skal du være vores nye mediekonsulent?
Så send din ansøgning og dit CV til Tryk
& Online Mediers marketingchef, Dennis
Bækgaard Stotz, på db@nord-ad.dk.
Ansøgningsfristen er d. 15. november
2018, og vi behandler ansøgninger
løbende.

holder både sommerfest og julefrokost fyldt med spas, shots, sjusser – og sodavand
til dem, der skal køre hjem.
Forbered dig!
Du kan se vores helt nye profilfilm og læse meget mere om nord advertising her:
www.nordadvertising.dk
(Så er du nemlig også godt forberedt til jobsamtalen!)

