Sælger med drive og erfaring søges til Amino - Alpha Media
Vil du være med til at vækste nogle af Danmarks førende online medier?

Alpha Media er et online salgshus, der varetager annoncesalget for en række online medier.
Vi oplever en markant resultatfremgang på medierne, og for at fortsætte og forstærke denne udvikling
søger vi en resultatorienteret sælger på fuldtid.
Dit fokus bliver primært vores site for gravide og småbørnsforældre Min-Mave.dk samt site for drengerøve
Connery.dk. Sekundært får du salgsansvar for vores to business medier Amino.dk og Proinvestor.dk.
Din opgave bliver via en fokuseret indsats på New Bizz at opbygge din egen kundeportefølje. Desuden får
du ansvaret for kontakten til en række mediebureauer.
Vi søger en energisk og dedikeret person, der er i stand til selvstændigt at kunne håndtere og administrere
sin portefølje af kunder. Du ved at ordren vindes i marken, men også at du skal yde en kvalitetsbevidst og
struktureret indsats. Du skal have erfaring med salg til digitale medier.


Du ønsker at arbejde i et professionelt og dynamisk salgsmiljø og har lysten til at bidrage til Alpha
Media’s videres succes.



Du befinder dig godt med at blive målt på både omsætning og din indsats.



Du er åben, udadvendt og ved hvor vigtigt det er at bringe dine kollegaers kompetencer i spil for at
skabe det bedst mulige resultat for dine kunder og for virksomheden.

Vi tilbyder et afvekslende job med masser af udfordringer, gode kollegaer og et frit arbejdsmiljø med stor
fleksibilitet og gode personaleforhold. Blandt andet har vi 1. klasses madordning, massage samt mulighed
for en række sociale aktiviteter.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Lønnen skal vi nok blive enige om.

For yderligere information: Adm. direktør Nicolai Frisch, nicolai@alphamedia.dk eller tlf. 2681 8128.
Ansøgning + CV sendes hurtigst muligt til: Nicolai Frisch, nicolai@alphamedia.dk

Alpha Media er en online salgsvirksomhed med base i København. Virksomheden er etableret i 2010 med fokus på salg af
onlineannoncering, partnerskaber og sponsorater på nogle af Danmarks mest attraktive onlinemedier.
Alpha Media er en del af medievirksomheden Amino ApS som ejes af entreprenøren Martin Thorborg og partner Nicolai Frisch.
Martin Thorborg står bag blandt andet internetsuccesen Jubii og Europas førende spamfilter producent SPAMfighter.
Se mere om Alpha Media på www.alpha-media.dk

