Playground Marketing søger Kontaktchef
Elsker du at opbygge og pleje relationer? Forstår du at skabe kreative løsninger på forretningsmæssige
udfordringer? Og drives du af et kommercielt aftryk og vækst. Så er det dig vi mangler. Vi søger en rutineret
kundeansvarlig til vores produktionsbureau i Aarhus.
Hos Playground Marketing producerer vi unikke oplevelser med teknologien i centrum. Vi skaber interaktive
installationer for brands og som producent for den kreative branche. Vores løsninger kan tage mange former
- det kunne f.eks. være digital in-store underholdning, interaktionsdesigns, interaktive showrooms og meget
mere. Vores kunder findes i udpræget grad blandt landets største brands og bureauer.
GAZELLE MED FART I BENENE
Vi har – siden vi startede i 2011 - oplevet en positiv vækstkurve og stigende efterspørgsel i markedet efter
løsninger og kompetencer som vores. Men vi kommer ikke stillesiddende til denne succes. Det kræver en
konstant markedsbearbejdning og opsøgende kontakt hos potentielle og eksisterende kunder for at sikre, at
vi står skarpt i erindringen når behovet for vores hjælp opstår. Dette arbejde varetages i dag af
virksomhedens ene partner og det bliver din opgave, sammen med ham, at sætte dagsordenen og drive den
fremadrettede, proaktive kundedyrkelse.
DU SER MULIGHEDER – DU SKABER FORRETNING
Du skal se potentialet i os – og det vi skaber. Dit primære ansvar vil være at sælge os til dine, vores og nye
relationer. Du vil selv være med til løbende at definere og udføre de indsatser som vi sammen vurderer vil
skabe mest succes. I nogle perioder vil du f.eks. have fokus på salg af udvalgte produkter til udvalgte
kundesegmenter. I andre perioder vil du have fokus på indsatser, der skaber opmærksomhed omkring vores
kompetencer til en bredere kundegruppe. Grundlæggende set bliver det dit ansvar at bære os til markedet –
og herigennem hjemtage de mange typer af opgaver, vi kan løse.
Du skal trives i en hverdag hvor det at skabe værdifulde, kreative løsninger for vores kunder er i centrum. Du
skal være resultatdrevet og trives med ambitiøse mål. Omvendt er vi klar til at give den rette profil økonomisk
kompensation på baggrund af positive resultater.
Du har års erfaring og kommer gerne fra en baggrund med salg, digitale medier og kreativitet.
Vi er et ungt team med en gennemsnitsalder på under 30 år. Vi er 10 personer i vores fantastiske team, der
sidder i vores inspirerende lokaler i Åbyhøj, Aarhus. Vi producerer årligt mere end 100 projekter med
afvikling fra Thailand til Thisted. Lyder det som stedet for dig? Så...
SEND DIN ANSØGNING MED RELEVANTE BILAG TIL
Partner Morten Fryland, morten@playgroundmarketing.dk. Du er også velkommen til at række ud til Morten,
hvis du vil høre mere om jobbet. Vi afholder løbende samtaler, så søg hellere i dag end i morgen.
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