M E D I E H U S E N E M I D TJ Y L L A N D S Ø G E R :

Kommerciel controller

Salgsafdelingen i Mediehusene Midtjylland søger en analysestærk kommerciel controller med flair for tal og projektstyring.
Du får en central rolle i en koncern, der spreder sig over vores tre mediehuse i Herning, Silkeborg og Skive.
Dine opgaver spænder fra at gennemføre controlling på salg over ledelsesrapportering til understøttelse af salgsprojekter. Du kan derfor se frem til
en hverdag, hvor en bred opgaveportefølje giver mulighed for variation,
rutiner og udfordrende opgaver. Du skal agere offensivt i forhold til vores
salgsmæssige aktiviteter, som endnu mere skal basere sig på data og
dermed på dit forberedende analysearbejde. Da der er et højt tempo i
hverdagen, er det vigtigt, at systemer og analyser er korrekte og underbygger dine kollegers arbejde. Og det bliver din vigtigst opgave, at vi lykkes
med det.
ARBEJDSOPGAVER:
Salgscontrolling; opfølgning på salgsperformance og afrapportering heraf
Gennemføre salgsanalyse, marginanalyse, ad hoc analyser og ledersparring
Være medansvarlig for vores systemer i salg: SuperOffice (CRM),
CrossAd (booking) og TARGIT (BI)
Udvikle/optimere rapporteringsværktøjer og standardanalyser til alle 		
funktionsområder
Opgaverne er mange og variationen er stor.
KVALIFIKATIONER:
Du interesserer dig for data, og du har en skarp analytisk sans. Du vil gerne
kombinere analyse med forretning, og det er derfor naturligt for dig at have
en bred berøringsflade. Du finder motivation i at kunne supportere vores
salgsledere og medierådgivere i dagligdagen. Du er ’Excel-haj’, og du er
stærk i at arbejde i spændingsfeltet mellem data, systemer og analyser –
og ikke bange for at tage ansvar.

Du har erfaring med projektarbejde
Du har forståelse for vigtigheden af at levere fejlfri, god og hurtig
support til dine kolleger
Derudover ser du dig selv som:
Struktureret, systematisk og analytisk
Ambitiøs, engageret og loyal
Vedholdende og slipper ikke sagerne, før de er færdige
God til at gribe en opgave
God til at prioritere og overholde deadlines
VI TILBYDER:
Mediehusene Midtjylland tilbyder ansættelse i en innovativ mediekoncern,
hvor dine muligheder for personlig udvikling er store. Du får dygtige og
professionelle kolleger, der lægger vægt på et uformelt samarbejdsklima
med respekt for hinanden og vores værdier.
Arbejdssted: Østergade 21, 7400 Herning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
kommerciel direktør Kim Sangild på tlf. 40 21 66 61.
ANSØGNING:
Ansøgning og CV mailes som »Kommerciel controller« til direktionssekretær Tina Nortvig Mortensen på tnm@mediehusenemidtjylland.dk
senest 8. august 2022. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

KOMPETENCER:
Du har fuldstændig styr på MS Office pakken, især Excel
Du har flair for IT-systemer
Du har erfaring med salg og/eller marketing
Mediehusene Midtjylland er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skive. Virksomheden har ca. 200 ansatte. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil og troværdighed. Disse værdier er rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker, som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale
nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt mediearbejdet. Overskuddet fra medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse. Se mere på www.mediehusetherningfolkeblad.dk

