Projektleder

Erfaren, udadvendt og selvstændig projektleder med flair for kundekontakt søges.
Som projektleder hos Dental Media har du ansvaret for at følge op på alle kunder og sørge for, at de får en god oplevelse med vores produkter. Du vil være personen, som vores kunder tager kontakt til samt have ansvaret for at hjælpe kunderne igennem processen. Det kræver
et godt overblik, omstillingsparathed og kommunikationsevner ud over det sædvanlige. Du vil indgå i et team af erfarne digitale marketing
managers, softwareudviklere, sælgere og mediegrafikere.
Den rette person har erfaringen, selvstændigheden og kompetencerne til at frigøre ledelsen fra det operationelle arbejde i forhold til kundepleje, således at ledelsen kan frigøres til at udvikle virksomheden. Der vil derudover være flere ad-hoc opgaver som korrekturlæsning,
tekstforfatning m.m.

Om dig
•
•
•
•
•
•

Du har f.eks en baggrund med projektledelse eller lignende.
Du er dygtig til at kommunikere med kunder og holde relationerne ved lige.
At have mange bolde i luften er hverdag for dig.
Du er struktureret og har et fantastisk overblik.
Du er god til at koordinere større projekter.
Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i skrift og tale.

Om stillingen
Ansøgningsfrist: Mandag d. 7. august 2017.
Arbejdstid: 37,5 timer pr. uge
Arbejdssted: Refshalevej 213A, 1432 København K
Fleksibilitet: Fleksible arbejdstider
Tiltrædelse: Øjeblikkeligt
Ansøgning: Sendes digitalt til e-mail: job@dentalmedia.dk
Spørgsmål til stillingen bedes rettes til Rasmus Boeriths på tlf. 22 22 10 30. Du bedes sende din ansøgning til job@dentalmedia.dk gerne
snarest muligt og senest mandag den 7. august 2017.

Om Dental Media
Vi er et digitalt mediebureau med fokus på tandlægebranchen. Som tandlægens digitale partner hjælper vi tandlæger i hele Norden med
vækst og optimering af deres klinikker. Vi er i rivende udvikling og savner derfor en projektleder til at varetage diverse opgaver og holde overblikket. Vi har kontor i det kreative miljø på Refshaleøen, tæt på havnebus, Mikkellers Barrel-Room og Restaurant Amass. Vi tilbyder en stilling
med personligt ansvar, fleksibilitet samt et rart arbejdsmiljø med gode kollegaer.
Vi ser frem til at høre fra dig.
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