www.dentvision.se
Procast Media är marknadsledande inom Bransch-TV, och har sedan 2003 utvecklat och distribuerat tandvårdens egen TV-kanal, DENTVISION, nu med närmare 400
000 tittare per månad. Procast producerar TV-kanalens innehåll samt ansvarar för installation, drift och underhåll. Bolagets omsättning uppgick 2007 till 22 Mkr, och
innebar en omsättningsökning på mer än 400 % jämfört med 2006. Vi finns representerade på 12 orter i Sverige och har 45 medarbetare i vår organisation.

Till huvudkontoret i Stockholm söker vi

Mediasäljare
Vi erbjuder

Din bakgrund

Procast Media AB utökar sin organisation med ytterligare
en medarbetare. Vi växer och planerar ytterligare expansion varför det är en självklarhet att förstärka på säljsidan. Vi
är ledande inom vår nisch och erbjuder dig mycket goda
förtjänstmöjligheter kombinerat med hög grad av eget
ansvar.

Vi söker dig med erfarenhet från ute- och innesälj, kombinerat med branschvana med goda kunskaper inom rörligt
media.

Du kommer att arbeta i ett väl fungerande team i nära
samarbete med vår VD Anders Erneholm. Det blir du som
ansvarar för försäljning av annonsutrymme i DENTVISION,
och kontakter med befintliga såväl som presumtiva kunder. Vi har egen kapacitet vad det gäller reklamfilmproduktion, vilket ger goda förutsättningar för ett snabbt,
effektivt och kundanpassat arbetssätt med nöjd kund i
fokus.
Huvudkontoret för Procast är beläget centralt vid Hästholmsvägen 32 i Nacka, fem minuters bussresa från Slussens T-bana. Här arbetar f.n. 10 personer, medan resten av
de ca 45 medarbetarna finns på olika orter ute i landet.

Du motiveras av att arbeta i ett team där man ser positivt
på utveckling, förändring och expansion. Då vi är en liten
och effektiv organisation värdesätter vi om du arbetar
självständigt med affärsmässighet, driv och hög grad av
kreativt tänkande för att öka affärsmöjligheter samtidigt
som bästa kundnytta uppnås.
Du har starkt fokus på resultat och kan ta ansvar för en
budget. För att uppnå bästa effekt av säljandet är mötet
med kunden centralt varför det förekommer en del resor
i arbetet.

Välkommen med din ansökan!

Närmare information
Vill du veta mer om tjänsten och företaget är
du välkommen att ringa rekryteringskonsult
Donald Mannerdahl på telefon 08-446 19 60.
Sänd din ansökan med personligt brev och
CV till: procast@mannerdahl-rekrytering.se
märkt ”Procast” senast den 24 april 2008.
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