
 
 
Din fremtid ved vores side! 

Leder du efter et job med ansvar i en lille virksomhed, hvor du virkelig kan bevirke noget? 

Kan du godt lide vandsport og taler flydende tysk og dansk? Så er det på tide, at vi lærer 

hinanden at kende. 

DIE SEITE Verlag & Medien GmbH er en ejerledet virksomhed i Egernførde, lige ved 

Østersøen midt i Slesvig-Holsten. Her realiseres førsteklasses medier, der fanger med både 

indhold og præsentation – og som bliver produceret og solgt med stor lidenskab. Dertil hører 

gratis by- og landrejsebøger til steder og regioner i Slesvig-Holsten, salgsproduktet 

„54°NORD –Quer durch Schleswig-Holstein“, corporate publishing produktet „Hier leben“ 

(kundemagasin famila og Markant), og også den nye online portal www.sh-guide.de.  Siden 

2017 hører også Sejlerens Marina Guides begge udgaver, en til nordtyske og en til danske 

kystvande, med til vores portfolio.  

Som understøttelse til vores team leder vi efter en projekt- og salgsmedarbejder med 

tiltrædelse per 1. september 2018 eller senere. 

Dine opgaver: 

• Projekt- og salgsledelse for Sejlerens Marina Guide, både den danske og den 

tyske udgave, print og online 

• Knytte og uddybe kontakter til kunder og agenturer i Tyskland og Danmark, især 

til havne og vandsportsvirksomheder  

• Koordinere de forskellige erhverv, især grafikagenturer, redaktører og fotografer  

• Kommunikation og aftaler med kunderne 

• Vejlede nye og bestående kunder, samt udarbejde crossmediale tilbud til vores 

medier  

• Tilbudskrivning og kontraktafslutning til reklamer offline/online og CP-produkter  

• Ordne kunde- og bestillingsdata i databasen 

• Igangsætte og pleje kooperationer 

 

Din profil: 

• Erfaringer med projektmanagement og salg  

• Glæde ved at sælge, helst annoncer til print- og onlineudgaver 

• Meget gode sprogfærdigheder i både tysk og dansk  

• Kommunikationsstyrke, stor overbevisningskompetence og glæde ved at 

netværke 

• Arbejder godt i teams og er serviceorienteret  

• Egeninitiativ, motivation  

• Kendskab til vandsportbranchen er til fordel   

• Meget godt kendskab til Office, især Word og Excel  

• Kørekort  

 



 
 
Vores tilbud: 

• En ung virksomhed med flade hierarkier og spillerum til egne ideer  

• Et lille, top motiveret team, hvor du hurtig kommer til at overtage ansvar  

• Fleksible arbejdstider, mulighed til homeoffice samt god betaling  

 

Stillingen er på fuldtid og foreløbig begrænset på et år. Ansøgninger med relevante bilag (CV 

og referencer) og lønforslag sendes per post eller mail og skal senest være os i hænde den 

31. august. 

DIE SEITE Verlag & Medien GmbH 
Nina Schubert 
Carlshöhe 27 
D-24340 Eckernförde 
bewerbung@die-seite-verlag.de 
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