Nordiske Medier, København A/S søger en innovativ, nysgerrig og
resultatorienteret projektleder til markedsledende Fagmedier!
Nordiske Medier A/S, en del af Nordjyske Medier, er i en spændende udvikling med vores portefølje af ledende fagmedier i
Danmark og Skandinavien. Til en ny rolle søger vi en projektleder til spændende tværmedielle opgaver. Der vil for den rigtige
være både en operationel og strategisk tilgang samt gode udviklings- og fremtidsmuligheder.
Vi arbejder målrettet på at kunne tilbyde vores kunder skræddersyede, tidssvarende og innovative løsninger på fremtidens
platforme. Vi har derfor brug for en ny dygtig kollega, der er nysgerrig og god med medier. Indsatserne bliver bakket godt op i
det daglige af en dygtig markedsføringsafdeling og dygtige fagjournalister, der leverer daglige nyheder, analyser og fagstof til
industriernes fagblade.

Dig:
Du kommer til at udarbejde alt fra simple kortsigtede løsninger i Danmark til længerevarende komplekse løsninger for flere
industrier og brancher i Skandinavien, hvorfor det også er en fordel, at du har oplevet forskellige arbejdsområder gennem
dine tidligere jobs. Udover det friske pust og store energiniveau skal du have lyst til at være en del af og bidrage positivt til
salgskulturen. Vigtigt er:
•
•
•
•
•

Du er meget nysgerrig, selvstændig og opsøger selv information og viden i virksomheden
Du tror på dig selv og hvad du kan inden for mediesalg
Du er naturligvis resultatorienteret, arbejder målrettet og er team-orienteret
Du evner at tænke helheds- og løsningsorienteret ud fra kundens synspunkt
Du taler og skriver naturligvis flydende dansk samt har kendskab til de mest basale IT-rutiner.

Os:

Udover en flok gode, underholdende og motiverende kollegaer tilbyder vi en uformel arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra
idé til handling. Ikke blot har vi en social arbejdsplads, men også en arbejdsplads, hvor vi i stor grad fokuserer på udviklingen af personer bag virksomheden.

Om os:

Vi tilbyder en arbejdsplads i rivende udvikling og forandring og du skal derfor være glad for de forandringer, der er i
virksomheden og se det som en mulighed for at præge din hverdag. Nyt moderne kontormiljø med en kantineordning
og en personaleforening med 2 årlige udflugter.
•
•

Løn der modsvarer dine erfaringer og kvalifikationer. Lønnen vil kunne påvirkes via indsats og aktivitet.
Pensionsordning

Vi vil meget gerne fortælle dig mere omkring arbejdspladsen og opfordrer dig til at kontakte os på
telefonen. For yderligere informationer kan du ringe til Salgschef Martin Quarder på 22 71 72 42.
Du kan se mere om vores medier på www.nordiskemedier.dk
Send dit CV samt ansøgning til mq@nordiskemedier.dk eller til:
Nordiske Medier A/S
Mimersgade 47, 5.
2200 København N
Att.: Salgschef

