
 

Vi søger en Key Account Manager til alle Samvirkes platforme 

FrontMedia er en af Danmarks største mediesalgs-virksomheder, der varetager annoncesalg for ca. 20 

forskellige medier. Vi søger en dygtig og erfaren Key Account Manager, der vil få ansvaret for Danmarks 

mest læste magasin Samvirke og alle de platforme, der hører under. 

 

Du: 

• Har erfaring med annoncesalg til trykte medier 

• Gerne erfaring med salg af digitale pakker, herunder native 

• Er selvstændig, struktureret og ansvarsfuld 

• Er en udadvendt person med stor empati og indlevelsesevne 

• Er målrettet samt formår at udvikle og se muligheder 

• Kan stille bil til rådighed 

Vi tilbyder: 

• Et alsidigt og udfordrende job  

• Et resultatorienteret, sjovt og uformelt miljø 

• God fast løn  

• Stor fokus på medarbejdertrivsel 

• Et stærkt salgsteam 

• Et godt sted at gå på arbejde 

• Fleksibilitet ift hjemmearbejde 

 

Magasinet Samvirke: 

Samvirke udkommer 11 gange om året, og med sine 1.065.000 læsere* er Samvirke Danmarks mest læste 
månedsmagasin.  

Samvirkes digitale univers www.samvirke.dk har ca. 800.000 unikke brugere/md*. Her er der mulighed for 
banner-kampagner, native artikler, konkurrencer, podcast mm. Samvirke udsender endvidere et ugentligt 
nyhedsbrev til ca. 200.000 modtagere. 

 

FrontMedia – målrettet annoncesalg med målbare resultater 

FrontMedia har solid erfaring med salg til både trykte og digitale medier. Blandt dem finder du nogle af 

Danmarks mest kendte medier såsom Ældre Sagen, Samvirke, Dagbladet Information, videnskab.dk, SKØN, 

iForm, Woman, Costume og Liv. 

http://www.samvirke.dk/


På kontoret møder du nogle skarpe og engagerede salgsprofiler, der hver dag er med til at drive 

FrontMedias vækst fremad – og det går godt! Her forstår vi nemlig, at annoncørerne skal indgå som en del 

af det indhold, som vores medier publicerer. 

Vi er kendt i mediebranchen som seriøse, troværdige og engagerede sælgere, der forstår at sætte sig ind i 

annoncørernes behov og ønsker med fokus på tilfredshed for både annoncør, medie og målgruppe.  

 

Et sjovt arbejde med substans 

På arbejdspladsen i Nivå er humøret altid højt, og du kan tydeligt mærke, at dine kollegaer nyder deres 

arbejde og hinandens selskab. Her er vi ikke blot sælgere, der rådgiver om markedsføring, men 

specialiserede samarbejdspartnere. 

 

Ansøgning 

Send venligst din ansøgning på e-mail til ansogning@frontmedia.dk Der vil løbende blive indkaldt til 

samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 28. januar 2022. 

Kontakt: 

Adm Direktør David Wall 

e-mail: david@frontmedia.dk 

Mobil: 40130029 

For yderligere information om jobbet kan du også kontakte Salgschef Morten Ungermann 

e-mail: morten@frontmedia.dk 

Mobil: 21461717 

 

FrontMedia er en mediavirksomhed, som varetager salget for nogle af Danmarks mest læste 

kvalitetsmedier – både på print og digitalt. Vi har kontor på Gl. Strandvej i Nivå, tæt på Nivå station. 

 

 

 

 

 

 

*)Kilder: Gallup Index DK, helår 2h 2020/1H 2021 samt Google Analytics, gns/md 2021 

mailto:ansogning@frontmedia.dk
mailto:david@frontmedia.dk
mailto:morten@frontmedia.dk

