
JYLLANDS-POSTEN SØGER
Digital key account manager til den 
digitale annonceenhed i København
 
Jyllands-Posten søger en innovativ, engageret key account 
manager til vores digitale bureaugruppe. Her bliver din 
primære opgave at varetage samarbejdet og i høj grad dia-
logen med landets største mediebureauer og annoncører – 
og på den baggrund udvikle kreative, strategiske løsninger,  
som kontinuerligt skal udvikles i samarbejde med kunde og 
bureau ift. den retning, markedet går i.

Du skal derfor have lyst til at drive udviklingen i en afdeling 
på bl.a. jp.dk og finans.dk, som skal frem i markedet: Jyllands-
Posten Digital er i en rivende udvikling, hvor afdelingen har 
transformeret sig fra at arbejde med traditionelt mediesalg til 
bl.a. at beskæftige sig med rådgivende databaseret mediesalg, 
content marketing og programmatisk salg, som bygger på 
moderne teknologier og innovation.

Du vil få mulighed for at
• blive en del af et ambitiøst team, som brænder for at skabe 

positive resultater og have det sjovt samtidig. 
• få stor indflydelse på struktureringen af dit salgsarbejde, 

men samtidig blive målstyret med udgangspunkt i en spar-
ring på resultater og adfærd.

• få medindflydelse på, hvordan den digitale salgsenhed  
justerer og innoverer for at bevare kommerciel kraft.

• arbejde med de nyeste digitale kanaler og varetage tov-
holderfunktioner på vigtige salgsstrategiske områder. 

Du er
• nysgerrig, handlekraftig og har passion for digital markeds-

føring.

• i besiddelse af en god forretningsforståelse, forhandlings-
evne og humor.

• i stand til at navigere, rådgive og sælge ud fra et bredt spek-
trum af digitale produkter, som afspejler en løsning på kun-
dens forretningsmæssige udfordringer.

• optimalt set et kendt ansigt hos mediebureauerne, men det 
er ikke et krav, blot en fordel.

Du tilbydes
• et udfordrende arbejde i et hyperdynamisk marked, som 

kræver proaktivitet, stor indsats og kløgt.
• at blive en del af kompetent og humørfyldt salgsenhed, for 

hvilken forandring fryder, og innovation er en præmis.
• attraktiv løn + pension og andre goder.

Er du interesseret? 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte digital salgschef John Neergaard Larsen på tlf. 
2019 4198.

Send din ansøgning og cv til John Neergaard Larsen på mail: 
john.larsen@jp.dk

Der vil løbende blive indkaldt til samtale, så send din ansøg-
ning hurtigst muligt og senest den 7. juli.

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.

http://jyllands-posten.org/

