Jobannonce - November 2018

Leder & Salgsrådgiver
Professionel IT/datainfrastruktur til
videoproduktion
Om os:
Stjernholm & Co A/S hjælper mange forskellige professionelle kundegrupper, der arbejder
med videoproduktion & broadcast til succes via indsigtsfulde løsninger, rådgivning og
services.

Vi søger:
Til at styrke vores 4 mand store datateam søger vi nu en teknisk velfunderet gruppeleder og
salgsrådgiver.
Vi forventer, at du er teknisk velfunderet indenfor entreprise IT og shared storage.
Det er ikke et krav, men har du også erfaring fra professionel TV og filmproduktion, bliver vi
endnu gladere, da vores kunder forventer rådgivning og sparring til deres komplekse og
unikke workflows.
Måske har du endda arbejdet med post-produktion eller support i et produktionsselskab, har
været teknisk ansvarlig hos en broadcaster eller et helt tredje, relevant medie/ IT job, - og vil
gerne videre i et job, hvor du kommer til at arbejde med mange forskellige kunder, løsninger
og udvikling af dine leder-skills.
Det vigtigste
Det vigtigste er dog, at du har lyst til forandring og lyst til at videreudvikle dig ved at skulle
sælge ind i mediebranchen med dens mange farver.
Med andre ord er du super dygtig til IT-projekter og infrastruktur, dygtig til opsøgende salg
og dygtig til at lede.
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Lyder det spændende? Så brug et par minutter på at læse videre:
Du forstår at skabe langvarige kunderelationer bygget på ordentlighed og tillid. Med andre
ord er stilen ikke “pistol sælger”, men derimod den indsigtsfulde rådgivning med sigte på at
skabe maksimal værdi for kunden gennem et tæt samarbejde.
Du skal kommunikere med både teknisk kyndige og ikke kyndige kunder, så det er vigtigt, at
du er god til at tilpasse din kommunikation. Du er god til at stille de rigtige spørgsmål.
Du kan arbejde struktureret og fremsynet - og elsker hele tiden at være med på frontlinjen af
den tekniske udvikling og konstant at skulle tilegne dig ny viden, udvikle og forbedre tekniske
løsninger & services med dit team.
I jobbet refererer du direkte til vores direktør.
Du taler/skriver flydende dansk og engelsk og har kørekort til alm. bil

Din personlighed:
Du lytter og har øje for det store billede i både kundernes og medarbejdernes behov. Du har
integritet i alt, hvad du gør. Professionel stolthed i arbejdet, og elsker at skulle gå forrest for
dit team og få alle til at levere deres bedste. Du ved at ordentlig planlægning er det halve
arbejde.
Du ser løsninger, hvor andre ser uoverkommelige udfordringer. Du inspirerer folk omkring
dig, og forstår at tilpasse din kommunikation med vores mange forskellige kunder. Du elsker
resultater, glade kunder og at der styr på tingene.
Gode processer, kommunikation, tjekket planlægning og professionel dokumentation er en
fundamental selvfølgelighed på dit team.
Vi forventer, at du er en udadvendt, positiv, nysgerrig, motiverende, serviceminded, tålmodig
ansvarsbevidst person med stor selvtillid, - der holder af relationer til andre mennesker og
formår hele tiden at holde kundens og teamets succes i fokus.
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Dine ansvarsområder:
Daglig ledelse, uddelegering, strukturering & koordinering af data teamets salgs, drift,
projekt, installations og support opgaver
Salg og vedligehold af løsninger, Proaktivt vedligeholdende, identificere og opdyrke
eksisterende og nye kundeemner inden for storage og infrastruktur til videoproduktion,
systemintegration, post production.
Følge op på gruppens mål og resultater
Udvikle nye løsninger og services der skaber værdi for kunderne.
Designe og beskrive tekniske løsninger til kunderne
Udforme og præsentere tilbud
Kommunikere markedsføring for dine ansvarsområder i samarbejde med leverandører,
marketing og det øvrige salgsteam
Ansvarlig for udvalgte leverandører & produkter
Yde first level support for dine kunder
Planlægge og projektstyre installationer
Deltagelse i salgsarrangementer/messer i Danmark og udlandet

Vi tilbyder:
En sjov og ambitiøs arbejdsplads med kort fra ide til handling. Konstant flow af det nyeste
udstyr og top-kolleger, der deler din interesse og passion for videoproduktion.
Du får stor indflydelse på dit eget job og virksomhedens udvikling, og naturligvis en løn der
modsvarer dine resultater.
Arbejdstiden kan svinge lidt i forbindelse med projekter, messer og andre særlige
arrangementer.
Tiltrædelse snarest - men vi venter gerne på den rette person.
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Kom videre…
Vi har gjort det let for dig at søge stillingen.
Det foregår via Speedrecruiters og tager max ½ time. Ansøg her
God fornøjelse!
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