JYLLANDS-POSTEN SØGER

Erhvervschef til København
Jyllands-Posten er en betydningsfuld spiller i den danske
medieverden, og vores erhvervsafdeling er fyldt med ambi
tioner for fremtiden. Lige nu søger vi en erfaren erhvervschef
til vores afdeling i København.
Vores ambition i JP Erhverv er at skabe værdi for vores
kunder via markedsføring både i trykte og digitale medier
og i vores abonnementsforretning – det er nemlig vigtigt,
at vi kan hjælpe kunder og nye kunder til mere værdi via
alle vores forretningsområder.
Som erhvervschef i afdelingen i København vil du få ansvaret
for vores content marketing, salg til mediebureauer og vores
digitale salg. Du vil referere til erhvervsdirektøren, som er
placeret i hovedkontoret i Aarhus med det øvrige lederteam.
Hvad er din rolle?
•	Generel ledelse, herunder motivation af og sparring med
15 medarbejdere, inkl. salgschefer for de enkelte teams.
•	Udvikling af Jyllands-Postens generelle annonce-forretning,
herunder et stort fokus på især den digitale fremdrift.
•	Du indgår som en del af den øverste ledelse i annoncechef-ledergruppen, hvor der forventes gensidig sparring
og udvikling, for at man sammen skaber de bedste resul
tater for Jyllands-Posten.
•	Ligeledes vil du indgå i en række koncernarbejdsgrupper
med forskelligt indhold og formål.
Du skal beregne ca. én ugentlig dag på vores kontor i Aarhus.

Hvad forventer vi?
•	En solid erfaring inden for medieverdenen, primært
den digitale, og med gode resultater knyttet hertil.
•	En stærk leder, der formår at sikre en høj trivsel hos
medarbejdere, og som kan agere i både at skulle lede og
sparre med mellemledere såvel som medarbejdere uden
personaleansvar.
•	En stærk faglig sparringspartner i ledergruppen, der kan
være stærkt medvirkende til den nødvendige udvikling
af Jyllands-Postens annonceforretning.
Vil du være en del af holdet?
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 skarpeste sælgere. Vil du være en del af
holdet?
Tiltrædelse snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen
til at kontakte erhvervsdirektør Morten Kallmayer på
tlf. 2166 0757.
Send din ansøgning og dit cv til projektchef Rikke Ravnsbo
på mail: rikke.ravnsbo@jp.dk.
Om Jyllands-Posten
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.

