SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”, reģistrācijas numurs 40003356776, ir viena no top 3 izdevniecībām Latvijā, kas
izdod 9 pamatžurnālus ik mēnesi un daudzus citus speciālizdevumus un žurnālgrāmatas. Izdevniecības "DIENAS
ŽURNĀLI" izdotie žurnāli ieņēmuši pārliecinošas pozīcijas Latvijas preses tirgū. Mūsu žurnāli ir tirgus līderi
populārzinātniskajā segmentā, bērnu žurnālu segmentā kā arī dažādu speciālizdevumu un žurnālgrāmatu segmentā.
Aicinām pievienoties mūsu komandai:
REKLĀMAS PĀRDOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJU
Darba
•
•
•
•
•
•
•
•

pienākumi:
Piedalīties reklāmas pārdošanas stratēģijas izstrādē un organizēt tās īstenošanu;
Izstrādāt nodaļas budžetu un aktivitāšu plānu, kontrolēt to izpildi;
Izstrādāt priekšlikumus par perspektīviem uzņēmuma reklāmas produktiem un jauniem reklāmas
pakalpojumiem un tirgiem;
Veikt tirgus, nozares un pakalpojuma attīstības tendenču analīzi;
Meklēt jaunus klientus un iespējas reklāmas pārdošanas apjomu palielināšanai;
Plānot, vadīt un kontrolēt nodaļas operatīvo darbu;
Iedvesmot un apmācīt reklāmas pārdošanas komandu;
Efektīva klientu attiecību vadība un pārrunu vešana, atbildība par līguma nosacījumu atbilstību uzņēmuma
mērķiem.

Prasības kandidātiem:
• Augstākā izglītība, vēlams uzņēmējdarbības, ekonomikas vai mārketinga jomā;
• Veiksmīga darba pieredze pārdošanā, vadošā amatā un komandas vadībā;
• Labas datorprasmes;
• Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Teicamas latviešu, un labas angļu un krievu valodas prasmes;
• Izteikta līderība, spēja iniciēt, iedvesmot un motivēt komandu pārmaiņām un mērķu sasniegšanai;
• Teicamas sadarbības un argumentēšanas prasmes;
• Izteikta orientācija uz rezultātu un vēlēšanās īstenot uzņēmuma nospraustos mērķus, augsta atbildības sajūta.
Mēs piedāvājam:
• Aizraujošu un dinamisku darbu vienā no lielākajām žurnālu izdevniecībām Latvijā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Darba automašīnu un citu materiāli tehnisko nodrošinājumu;
• Profesionālu, saliedētu un radošu kolektīvu, darba pasākumus, t.sk. seminārus;
• Darba laiks: pilna slodze, normālais darba laiks 09:00-18:00;
• Darba vieta: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045.
Ja uzskatāt, ka esat piemērots/-a šai vakancei un vēlaties pievienoties mūsu komandai, pieteikumu (CV un vēlams
motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@dienaszurnali.lv ar norādi Reklāmas pārdošanas nodaļas
vadītājs/-a.
N.B. Jau iepriekš pateicamies par izrādīto interesi! Sazināsimies ar atlases otrās kārtas kandidātiem.
Kontaktinformācija:
E-pasts: cv@dienaszurnali.lv
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga
Papildu informācija pa telefonu: +371 67329272

