Holm Marcher & Co.
Adm. Dir. til North Media Aviser
På vegne af North Media Aviser søger vi en Adm. Dir., der kommer til at spille en nøglerolle i den fortsatte udvikling af
forretningsområdet.

Om North Media Aviser
North Media Aviser er en del af North Media A/S, der er noteret på NASDAQ Copenhagen. North Media har i mere end
50 år været en effektiv og innovativ mediekoncern i Danmark. Forretningsgrundlaget er primært baseret på formidling af
tilbud og information mellem detailhandel og forbrugere. North Media A/S har fire forretningsområder der alle er
volumenforretninger. Det drejer sig om FK Distribution, North Media Online, BEKEY og North Media Aviser.
North Media Aviser udgiver otte lokalaviser i Hovedstadsområdet, erhvervsavisen Erhverv København, diverse
internetsites som minby.dk og magasinet KBH by KCC. I Helsingør udgives Helsingør Dagblad, Lokalavisen
Nordsjælland, forbyen.dk/Helsingør og diverse andre magasiner og publikationer.
Aktiviteterne er 100 % annoncefinansierede, på nær Helsingør Dagblad. Kunderne er førende detailhandlere,
ejendomsmæglere, brands og andre annoncører i Hovedstaden og Nordøstsjælland, hvor North Media Aviser er
markedsleder. Helsingør Dagblad er en klassisk dagbladsforretning baseret på abonnementsforretning på print og
digitalt samt annoncesalg.

Om stillingen
Det er Direktørens hovedopgave at udvikle forretningsområdet, så det bliver så stærkt og velindtjenende som muligt,
samt at sikre en attraktiv markedsposition gennem udvikling af produkterne. Direktøren skal endvidere være drivkraften i
at udvikle de bestående forretningsområder samt forestå udviklingen af nye og måske hidtil ukendte eller uprøvede
forretningsområder eller markedspladser, som relaterer sig til selskabets forretningsområder.
Det bliver derfor essentielt, at den kommende direktør finder det naturligt at identificere forretningspotentiale og prioritere
mellem en række mulige væksttiltag. Stillingen kræver, at man er strategisk funderet og har flair for at kortlægge og
formulere en klar strategi, men også at man kommer med kommerciel tæft, da man kommer til at sidde med ansvar for
både forretningsstrategi, nuværende kommercielle forretninger og fremtidige vækstmuligheder.
Det er relevant, at direktøren kommer med erfaringer inden for kommerciel optimering og nytænkning af kunde- eller
brugerbaser. Ligeledes forventes det, at man kommer med stærke strategiske kompetencer, erfaring med digital
transformation, stærk ledelseserfaring samt en god sund forståelse for mulighederne inden for lokale medier.
Direktørens fokus er at sikre en profitabel vækst af hele forretningsområdet. Der skal derfor være en sund balancere
mellem øget indtjening og tilsvarende bundlinie, samtidig med at man sikrer en markant og ambitiøs tilstedeværelse på
markedet.
Som ansvarlig for ét af North Medias fire forretningsområder er det også direktørens ansvar at sikre, at området bidrager
til skabelse af værdi for koncernen. Dette gælder både igennem at indfri og levere på de aftalte målsætninger samt
arbejde for at opnå den størst mulige synergi på tværs af koncernen.
Med stillingen følger ét ikke ubetydeligt medarbejderansvar. Det forventes at direktøren igennem både ord og handling
er i stand til at støtte og motivere medarbejderne og udvikle en positiv teamånd, således at de både fagligt og
menneskeligt udvikler sig, og er i stand til at yde det bedste for selskabet.

Holm Marcher & Co.
Din profil
Den kommende adm. dir. har flere års dokumenteret ledelseserfaring enten fra medieindustrien eller fra andre
kommercielle områder, hvor fokus har været på at knytte kommercielle bånd mellem forbrugere og leverandører.
Herudover kommer man med en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og som person kommer du med et
kommercielt mind-set og en solid forretningsforståelse, samt med erfaring inden for salg og forretningsudvikling. Du kan
spotte nye forretningsmuligheder og arbejde struktureret med at opstille business cases i vurdering af potentialer. Du
besidder forhandlingsevner på højt niveau og har en stærk analytisk sans og forståelse for data og deres
udnyttelsesmuligheder i forretningen.
Du er struktureret i din tilgang til opgaveløsning og besidder et løbende fokus på målopfyldelse. Du har ydermere flair for
optimering og effektivisering af eksisterende forretning og viljen til fortsat at udvikle på den printbaserede del af
forretningen.
Det er vigtigt, at du som person er rummelig og pragmatisk med lyst og evne til at samarbejde og involvere samt sætte
en retning og gå forrest. Herunder har du også flair for at rekruttere, delegere og motivere medarbejdere og erfarne
ledere med høj faglig integritet. Du er derfor initiativrig og i besiddelse af stor forandrings- og eksekveringskraft. Du har
fingeren på pulsen ift. udviklingstendenser i markedet. Du er desuden robust og udstyret med højt humør og en
optimistisk tilgang til udfordringer og har et stærkt netværk i ryggen og er klar til at styre North Media Aviser ind i
fremtiden med kommerciel tæft og strategisk indsigt.

Interesseret?
Hvis du ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Jesper Christiansen på e-mail:
jc@holmmarcher.dk eller mob: +45 2020 3736.

