ER DU EN GO’ ACCOUNT MANAGER?

Happydays i Frederikshavn søger lige nu en kommerciel medie- og marketingprofil, der kan opsøge nye online- og offlinemedier i Danmark og
Sverige samt sikre vores samarbejde med vores eksisterende kunder.
Happydays er specialister i at arrangere kør selv-ferie i Europa, og vi har heldigvis travlt med at
servicere kunder i både Danmark og Sverige. Vi ønsker en profil, som er selvkørende, initiativrig
og samarbejdsorienteret. Du skal være med til at løfte os yderligere på vores digitaliseringsrejse,
og som ansvarlig for en række kunder er det vigtigt, at du kan tilpasse kommunikationen til den
enkelte samarbejdspartner.
Du vil blive en del af vores salgs- og marketingafdeling med base i Frederikshavn.
Produktet får du serveret på et sølvfad i en branche med verdens bedste vare på hylden, og du
får sparket dig ind i en verden, hvor rejser, ferie og fritid er nøgleord. Din vigtigste opgave bliver
at udvikle mediegenereret salg i Danmark og Sverige fra både onlineplatforme og offlinemedier.
Har du ambitioner, er dette stillingen, hvor du selv kan sætte dit fingeraftryk på såvel indhold
som fremtidsudsigter.
Du er sikkert lige profilen, hvis du:
• er en dygtig sælger af den moderne verden, og du kan dokumentere salgsmeritter på digitale
platforme men også gerne igennem offlinemedier
• har masser af medfødt drive
• som sælger er tillidsvækkende på både telefon og ved personligt møde, og du får energi af at
være opsøgende og på landevejen
• er ambitiøs og altid brænder for at skabe den bedste handel med fokus på indtjening
• har kendskab til forskellige kommercielle værktøjer inden for digitalt salg og rapportering, 		
som du kan fortælle både fordele og ulemper om
• kan se fidusen i at sprede rejseglæde
Dit bagland er sikret med et dygtigt afdelingsteam og en stærk organisation, der bliver din faste
base, når du ikke er på landevejen.
Vi er 25 ansatte i Happydays, og du får fast plads blandt otte andre kolleger i Salg-Marketingafdelingen.
Deadline for ansøgning: Ansøgningen sendes hurtigst muligt til br@happydays.nu
Vi tøver ikke med at ansætte den rette profil, men har stillingen slået op frem til 15. august 2022.

Ansøgning inkl. bilag sendes til: br@happydays.nu
Salgs- og Marketingchef Britt Reese
Nordvej 12, DK-9900 Frederikshavn
Tlf. 70 20 34 48
Happydays’ Account Manager
• Skriver flydende og fejlfrit dansk
• Glæder sig til at indgå dedikeret i Salg-Marketings teamwork på tværs af disciplinerne
• Står på mål for deadlines og ansvar – også efter kl. 16
• Er ansat på fuldtid (37 timer om ugen)
• Har arbejdsplads på kontoret i Frederikshavn Rejseklubben

www.happydays.nu
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