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Hjælp os med at udvikle butikken: Job som projektleder

4. april 2021

Mediegruppen søger en projektleder med høje ambitioner for kunder og udvikling.
 
Efter en lang vinter og et år præget at COVID19 kan vi skimte solen og foråret i horisonten.
Nu gælder det fremtiden og vores kunder. Derfor søger vi en ny kollega, der kan hjælpe os med
bedre at passe vores mange kunder. Så vi får flere kræfter til at udvikle butikken gennem
service, interesse og opmærksomhed. Og forbinde til nye kunder, der ikke har fået øje på os
endnu.
 
Du har erfaring som projektleder fra bureau eller medievirksomhed. Du er optaget af kunderne,
deres opgaver, udfordringer og rejse. Du har forstand på kommunikation og forstår hverdagen på
den anden side af bordet. Du kan tale med og se løsninger og modeller.
 
Du skal både hjælpe med at drifte, holde styr på tid og proces, timer og på penge. Du skal have øje
for løsningerne, have lyst til at udvikle kunderne og få nye med ombord.
 
Vi har de rigtige værktøjer, de stærkeste medarbejdere, spændende referencer, prototyper og
ambitioner for fremtiden. Og nogle af Danmarks bedste kunder, som alle har brug for hjælp til at
udnytte deres potentiale og række ud til flere mennesker.
 
Der er meget at skrive om – men besøg os og se med på kunder, cases, DNA og perspektiver. 
Vi kan tilbyde dig en travl og spændende hverdag, dejlige kollegaer, værdifulde relationer og en
større mening med dit arbejdsliv.
 
Skriv til os, hvis du mener, at du kan hjælpe os videre. Så kan vi tage en snak, give dig mere viden
og komme tættere på jobbet og forventninger til os og til dig.
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