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Mediakonsulterna expanderar och letar nya toppsäljare
För 2015 har vi satt ett högt mål på att dubbla vår omsättning gentemot 2014 och behöver
därför utöka vår säljstyrka ytterligare. Vi söker nu två nya säljare till vår webbavdelning!
Mediakonsulterna är en mediabyrå med bas i

Vem söker vi?

Linköping. Vi startade 2004 med mål att bli det

Vi söker dig som är en typisk tävlingsmänniska. Du

självklara valet för mindre och medelstora företag

hittar driv och motivation i möjligheten att kunna

när det kommer till internetmarknadsföring. Vi har

överprestera dig själv och dina tidigare framgångar.

genom åren växt och finns, förutom i Linköping, även

Att du trivs bra i en hektisk miljö är en självklarhet

i Örebro och Warzawa, Polen. Något som vi

och du älskar att lyckas tillsammans med andra. Även

värdesätter högt är att alltid ligga i framkant med ny

om det är meriterande att du arbetat med försäljning

teknik och nya tjänster för att kunna erbjuda våra

tidigare så tror vi mer på det personliga mötet och

kunder relevanta och effektiva verktyg för deras

tror vi att du är rätt person för tjänsten så ger vi dig

synlighet på webben.

rätt verktyg för att lyckas.

Om tjänsten

I övrigt tror vi att du:

Du kommer bearbeta mindre företag runtom i
Sverige för att sälja och marknadsföra
Mediakonsulternas webbpaket. Du ansvarar för dina
kunder från första kontakt till dess att vi publicerar
deras hemsida. Du kommer till största del jobba med
försäljning men det ingår även en del administrativt
arbete då du ansvarar för dina kunder från början till
slut. Du ser till exempel till att vi får in allt
material vi behöver från kunden för att kunna

 Har en skarpt slipad social förmåga
 Är kreativ och hittar lösningar på saker som kan
hindra dig
 Kan förmedla grym service samtidigt som du
har säljfokus
 Har förmåga att arbeta självständigt och håller
dig uppdaterad på dina mål och budgetar
 Är villig att gå den extra milen för att lyckas

producera hemsidan.

Välkommen in med din ansökan!

