
JYLLANDS-POSTEN SØGER

Erfaren account manager  
til telesalg i Aarhus
 
Jyllands-Posten er en magtfaktor i den danske medieverden, 
og vores erhvervsafdeling er fyldt med ambitioner til frem-
tiden. Derfor søger vi ambitiøse og dygtige account managers 
til vores telesalgsafdeling, som bearbejder kunder og poten-
tielle kunder telefonisk.  

Vores ambition i JP Erhvervs telesalgsafdeling er at skabe værdi 
for vores kunder via markedsføring i hovedsagligt vores maga-
siner, men også på vores digitale platforme samt i vores abon-
nementsforretning – det er nemlig vigtigt, at vi kan hjælpe 
kunder og nye kunder til mere værdi via alle vores forretnings-
områder.

Hvad er din rolle? 
Du skal sælge markedsføringsløsninger og abonnements-
løsninger via telefonen til nogle af landets største virksom-
heder. Du vil skulle sælge ind til hele Jyllands-Postens 
produkt porteføjle og/eller andre eksterne platforme både 
print og online.  

Hvad forventer vi? 
• Du er et positivt, vedholdende og handlekraftigt menneske 

med et højt energiniveau og humør
• Du er hårdtarbejdende og når dine indsats- og omsætnings-

mål samtidig med, at du bidrager til fællesskabet 
• Du er en udadvendt menneskekender, der kan tale med 

kunder på alle niveauer i virksomheder 
• Du er engageret, positiv og målrettet, og du har en høj grad 

af etik og moral i din salgstilgang

Du tilbydes 
• Et job i en spændende og ambitiøs medievirksomhed med 

fantastiske produkter
• Et godt kollegaskab med god energi og højt humør
• En plads i en vindende afdeling som via engagement, 

kompetencer og kollegaskab skaber rammerne for fælles og 
individuel succes

• Et uddannelsesforløb gennem nogle af landets bedste 
uddannelses leverandører

• Attraktiv løn + pension og andre goder  

Vi har stor fokus på vores medarbejdere. Vi stiller høje krav, 
men vi forventer også, at medarbejderne stiller krav til os. På 
den måde får vi skabt en dynamisk salgsafdeling med nogle 
af Danmarks bedste account managers via telefonen. Vil du 
være en del af holdet?  

Tiltrædelse snarest muligt.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at 
kontakte salgschef Henrik Rosenløwe på 2019 4384.  

Er du interesseret? 
Skriv et par ord, lav en video eller noget andet, hvor du fortæl-
ler lidt om dig selv, og send det til henrik.rosenloewe@jp.dk.

Du kan læse mere om Jyllands-Posten på jyllands-posten.org   

JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Med Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken udgiver virksomheden en række af danskernes foretrukne 
nyhedsmedier på tryk, web og mobil. Koncernen står også bag JP/Politikens Forlag og Politikens Lokalaviser, som udgiver cirka 75 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige. JP/Politikens 
Hus beskæftiger 2.400 ansatte og havde i 2016 en omsætning på 3 mia. kr.


