
Du synes om at snakke i telefon. Men kan du også bruge telefonen som redskab, så vores konsulenter får møder 
hos beslutningstagere i det danske erhvervsliv? 

Så bliv projektkonsulent hos Mediehus Danmark. Vi er en virksomhed, der 

adskiller sig fra resten af branchen ved at fokusere intensivt på arbejdsmiljø 

gennem samarbejde, faste arbejdstider og god løn.

Ring til beslutningstagere i hele landet
Som projektkonsulent bliver du første led i kontakten til direktører og ejere i 

det danske erhvervsliv. Du arbejder 08.30 til 16.00, hvor du ringer ud for at 

booke møder til dine konsulentkolleger. 

Over telefonen fortæller du om vores mange populære ydelser, som vi tilby-

der forskellige virksomheder i Danmark. Til det arbejde har vi rigtig mange 

gode referencer, som du kan gøre brug af. Og hvis kunderne er interessere-

de, går du videre til at tilbyde dem et besøg fra en af vores konsulenter, som 

tager over på kunden derfra. 

Bliv godt klædt på
Når du starter hos os, sørger vi for, at du kommer igennem et komplet træ-

ningsforløb. Herefter er du nemlig klædt på til at fortælle kunderne, hvorfor 

vores tilbud giver mening. Og vi kan være sikre på, at du kan hjælpe med at 

fortsætte vores vækst – mens vi samtidig holder fast i vores værdier. 

Vi lykkes sammen
Sammen trives vi i en uformel og tempofyldt hverdag, hvor vi sparrer og 

hjælper hinanden hver dag. Her er du aldrig alene, og du kan altid evaluere 

din indsats med nogle af de dygtigste folk inden for branchen. Her tror vi 

på, at alle kan lykkes, bare de kan lide at gribe telefonen og ringe ud. Og 

så har vi markedets bedste lønmodel, som er en kombination af garantiløn 

og provision. 

Telefonvant menneskekender
Du trives med at skabe resultater, og du kan skabe den struktur, som passer 

med vores mål. Men samtidig kan du tackle forskellige mennesker, så de 

får målrettet vejledning – og du kan tåle et afslag. Desuden forestiller vi os, 

at du: 

 › Kender til at bruge telefonen som arbejdsredskab. Så du ved, det hand-

ler om mere end blot at ringe og snakke – det handler om at kunne høre 

og afhjælpe folks behov, problemer og bekymringer.   

 › Synes om kundekontakt, og at du kan lide at ringe ud til kunder.

 › Tager ansvar og er loyal over for kolleger og kunder.

Er du interesseret?
Så send din ansøgning til direktør og partner Denni Pultz Gottfredsen på 

dpg@mediehusdanmark.dk. 

Du er også meget velkommen til at ringe på 28 76 35 46 for at høre mere 

om jobbet. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
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