STILLINGSOPSLAG

Digitalt orienteret Account Manager
Er du en engageret og resultatorienteret Account Manager og samtidigt en digital nørd med stor interesse for og
erfaring med leadgenerering og salg via digitale kanaler, så er du muligvis den kandidat, vi søger.
Som Account Manager i HUSET Middelfart bliver din primære opgave selvstændigt og struktureret at skabe
kvalificerede leads via digitale platforme samt efterfølgende at være med til at sikre, at hovedparten af disse leads
bliver til loyale kunder i vores konferencecenter og/eller byggeudstilling.
Du får reference til direktøren og indgår i en fast stab på cirka 30 medarbejdere, som sammen arbejder for at give
vores samarbejdspartnere, besøgende og kunder en god oplevelse før, under og efter deres besøg i HUSET
Middelfart.
VI
-

TILBYDER:
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
En uformel og humoristisk omgangstone og et godt kollegafællesskab
Forskelligartede opgaver
En høj grad af frihed under ansvar
Fyns vel nok bedste frokostordning
Fast løn efter kvalifikationer
Pensionsordning, sundhedsforsikring og forskellige kollegiale aktiviteter

VI FORVENTER:
En salgsbaggrund med fokus på social selling
Erfaring med digital leadgenerering
Erfaring med styresystemer til automatisering af salgsprocessen (f.eks. Leadfeeder, Evolution360 eller
Leadscore)
Minimum et par års erfaring med CRM-systemer (f.eks. Microsoft Dynamics 365)
Erfaring med Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, Google Analytics, MailChimp og/eller lign. digitale
værktøjer
Gode kommunikationsevner – såvel skriftlige som mundtlige
Hvis du desuden har kendskab til bookingsystemer som f.eks. Spectra, vil det være en ekstra fordel.

OM HUSET MIDDELFART
HUSET Middelfart er en virksomhed med flere forretningsområder. Stedet rummer både et stort konferencecenter,
Danmarks største byggeudstilling, en restaurant og et hotel. HUSET Middelfart er en del af Molio – Byggeriets
Videnscenter. Læs mere om HUSET Middelfart og Molio på www.huset-middelfart.dk.
SØG STILLINGEN
Er du den rette kandidat til stillingen, så send snarest en kortfattet, skriftlig ansøgning samt CV til direktør Jan
Røgind Jørgensen på jrj@huset-middelfart.dk.
Ansøgningerne behandles løbende, idet tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.
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