havas

Er du vores nye Account Director?
Havas søger en Account Director, som kan og vil tage det overordnede ansvar for nogle af
vores kunder.

Havas har en flad organisation, og du vil løbende kunne diskutere og sparre om dine kunder med
ledelsen og meget dygtige, engagerede kolleger.

Vi vokser meget i disse år, både globalt og i Danmark, hvor vi har rundet 60 engagerede
medarbejdere. Vi er et integreret bureau, der favner media, kreativitet og digital, og vi arbejder
hver dag for at skabe meningsfulde kampagner for vores kunder og meningsfulde rammer
for vores medarbejdere. Vi lægger stor vægt på at skabe muligheder for, at du kan udvikle
dig, og du vil opleve en flad organisation uden siloer, hvor vi lægger vægt på hastighed og
forandringsvillighed, og hvor der på alle måder er kort fra tanke til handling.

Vi tror, at du vil trives og lykkes i dette job, hvis du …

Stærkt team og mange muligheder

Du vil blive en del af et stærkt og kompetent account team, som har det overordnede ansvar
for alle bureauets kunder. I dette tilfælde er der tale om en nyoprettet stilling med reference til
bureauets Client Service Director. Du vil have din egen portefølje med et meget begrænset
antal kunder, og du vil have et stærkt team af specialister i dine kundeteams. Specialisterne vil
bidrage med kompetencer inden for alle digitale kanaler, traditionelle medier samt konceptudvikling, content og kreative løsninger. Det bliver din opgave at orkestrere teamet til at levere
enestående løsninger til dine kunder og i det hele taget varetage det overordnede ansvar for, at
Havas skaber succes- og meningsfulde kampagner, der realiserer dine kunders målsætninger.
Du er fokuseret og kommerciel og formår at skabe succesfulde medie- og kommunikationsstrategier, og du er ikke bange for selv at tage fat. Du formår at sætte dig ind i nye markeder og
forstå forbrugere, forbrugerrejser, brands og mediers rolle. Du er også en teamplayer med
ambitioner. Du kommer til at arbejde i et internationalt miljø med kunder, kolleger, support
og leverandører i hele verden.

• Er initiativrig, struktureret med en stærk kommerciel forståelse
• Føler et stort ansvar for at gøre dine kunder tilfredse
• Har mindst 3 års erfaring fra bureau eller kundesiden

• Forstår mediers rolle og kender til det danske (og ideelt set nordiske) mediemarked i detaljer
• Er i stand til at lede et team uden at have formelt personaleansvar
• Er flydende på dansk og engelsk
• Er ambitiøs på egne og bureauets vegne
• Er omstillingsparat og fleksibel med en stærk holdånd

Tiltrædelse snarest

Hvis du har spørgsmål til jobbet eller bare gerne vil have en snak om det, er du
velkommen til at kontakte Client Service Director Emil Spanner på 26 81 38 87.
Ansøgning og CV bedes du sende til blivendel@havas.com
Jagtvej 169B, 2100 København Ø
+45 77 33 44 00, dk.havas.com

Havas er et integreret bureau, der leverer kreative, digitale og mediebureau ydelser. Vi er et ambitiøst bureau i vækst – både globalt og i Danmark, hvor vi har rundet
60 dygtige medarbejdere. Vi lægger vægt på en fornuftig work/life balance og frihed under ansvar og arbejder hver dag for at skabe meningsfulde relationer mellem
brands og forbrugere.

