VIL DU BLI
EN AV OSS?

ACCOUNT MANAGER MED KREMMERÅND
Wittusen & Jensen er en av Norges ledende leverandører
av kommunikasjon og design. For oss handler det om å
gjøre mer ut av kundenes kommunikasjon ved å utnytte
deres egne kommunikasjonsflater. Vi jobber med messeog konferanseløsninger, storformat, foliering, trykksaker,
firmagaver, bekledning og arbeidsklær, og digitale
løsninger
Vi opplever en økende interesse fra kundene for hele
konsepter der design, kommunikasjon, produkter og
digitale løsninger er viktige elementer i en totalløsning.
Vi søker derfor en drivende dyktige Account Managere
med kremmerånd. Vi ser etter deg som er en god
relasjonsbygger, og som gjerne har erfaring og tyngde
fra ett eller flere av våre produktområder. Vi tror du har
en helhetstankegang og at du er opptatt av å utvikle
både deg selv og dine kunder.
Arbeidsoppgaver:
•Være hovedansvarlig for salgsutvikling, koordinering og
oppfølging av egen portefølje
•Ta ansvar for måloppnåelse og det å skape resultater på
egne kunder
•Initiere planer og aktiviteter for å utvikle egen portefølje
•Aktivt identifisere, oppsøke og skaffe nye kunder innen
våre produktområder
•Forhandle og inngå kontrakter
Hvem er du?
•Du har salgsbakgrunn med dokumenterbare resultater 		
og evne til å skape gode kunderelasjoner
•Du har god kjennskap til B2B-markedet og tjenestesalg
•Du har et godt «marketing-hode» og erfaring med 		
merkevarebygging
•Du er strukturert og jobber systematisk for å oppnå dine
og bedriftens målsetninger
•Du er uredd, proaktiv og motiveres av resultater
•Du fungerer godt som en del av et team, og evner å dele
kunnskap og bidra til et godt arbeidsmiljø
•Du samarbeider og kommuniserer godt med mennesker
du omgir deg med
•Du har med fordel kjennskap til CRM-systemer
•Du har et ønske om å lykkes i bransjen

VI TILBYR
•Et godt faglig miljø
•Fleksibilitet og selvstendighet
•Konkurransedyktige betingelser
•Godt arbeidsmiljø
HAR DU SPØRSMÅL?
Kontaktperson: Jan Ole Nerhus
Stillingstittel:
Regionsjef
Telefon:
932 28 945
SØK PÅ STILLINGEN
Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over? Da kan
dette være en spennende mulighet for deg!
Send din søknad til: jon@wj.no

OM STILLINGEN
Arbeidsgiver: WJ Business Partner AS
Stillingstittel:
Account Manager
Arbeidsted:
Larvik
Sektor: 		
Privat
Varighet:
Fast
OM WITTUSEN & JENSEN
Wittusen & Jensen er en av Norges ledende leverandører av Kommunikasjon & Design, inkludert
reklameartikler og firmagaver, samt Kontor &
Forbruksvarer og emballasje, til bedriftsmarkedet og
offentlig sektor. I tillegg til vårt hovedkontor i Oslo er
vi representert med salgskontorer over hele landet.
Bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og
som Miljøfyrtårn i tillegg til å være medlem av IEH.
Wittusen & Jensen ble etablert i 1897 og har i dag ca.
130 ansatte og en årlig omsetning på over 500 mill.
kroner.
Wittusen & Jensen leverer alt bedriftene trenger av
markedsføringstjenester og forbruksmateriell.
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