EVENT- OG SPORTSARENA SØGER AMBITIØS OG
TILLIDSSKABENDE SALES & HOSPITALITY MANAGER
Lunden er i gang med en transformation fra støvet sportsarena til moderne event, oplevelse og
kulturcenter. Vores ambitioner er høje og derfor søger vi din hjælp.
Ønsker du et spændende og varierende job, hvor du er med i hele processen fra udvikling af
strategien, og frem til at det sidste punktum sættes, så er du muligvis den kandidat vi søger.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER:
• Salg af sponsorater, skilte, annoncer og firmatravløb.
• Salg af events på og udenfor løbsdage.
• Salg af faciliteter til fester, kundearrangementer mv.
• Opbygge et b2b netværk omkring Lunden.
• Deltage på messer og andre markedsrelateret fremstød for banen.
• Pleje af b2b kunder på løbsdage.

VI FORVENTER, AT DU
• har nogle års erfaring med salg, og at du stadigvæk er sulten efter at lukke et salg.
• er effektiv og arbejder målrettet for at skabe og levere ambitiøse resultater hver dag.
• er en teamplayer med gode samarbejdsevner til resten af organisationen.
• er struktureret og kan have mange bolde i luften på samme tid.
• kan forhandle på alle niveauer, og at du ser løsninger frem for begrænsninger.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til både new-bizz og relationssalg samt
eventuel har snuset lidt til mediebureauerne, eventbranchen og/eller spillemarkedet.
I 2019 afvikler vi 35 løbsdage, primært fredag og søndag og det forventes at du er tilstede alle
dage. Vores kalender ses her.

VI TILBYDER:
Et spændende og alsidigt job med stor indflydelse på virksomhedens udvikling. Du får en
meget stor og bred salgsplatform at arbejde med i dagligdagen, hvor mulighederne er mange
for den enkelte samarbejdspartner. Hos os er der frihed under ansvar og en løn som matcher
dine kvalifikationer.

DIN ANSØGNING:
Send din motiverede ansøgning og CV med teksten ”Salg Lunden” til jbs@vinderrekruttering.dk
senest den 15. januar 2019.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Da vi afholder
samtaler løbende, opfordrer vi dig til at søge stillingen hellere i dag end i morgen.
Har du spørgsmål til stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte John
Sørensen, JBS Vinderrekruttering på telefon +45 2370 1111 eller direktør Michael Juul Nielsen på
telefon +45 2263 1234.
Du kan læse mere om Lunden – Charlottenlund Travbane på www.travbanen.dk eller
www.eventilunden.dk

