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De Lokale Ugeaviser søger en Key Account Manager, som har lyst til salg samt at være 
en del af en virksomhed, der er central for annoncesalg til 190 lokale ugeaviser.

Vi søger til afdelingen i København en resultatskabende Key Account Manager, der 
med direkte reference til direktøren bliver ansvarlig for kontakten og salget af an-
noncer til nationale og regionale annoncører samt til medie- og reklamebureauer.

Du skal med udgangspunkt i kunden og markedet tilføre kunderne en kompetent
og professionel medierådgivning om de mange muligheder i de lokale ugeaviser.

Du vil løbende udarbejde og gennemføre handlingsplaner overfor eksisterende og 
potentielle annoncører, så der opnås en optimal markedsbearbejdning og langsigtet 
resultatudvikling.

De Lokale Ugeaviser A/S
søger en Key Account Manager

De Lokale Ugeaviser er en fælles salgsorganisation for 190 lokale ugeaviser,
som tilsammen dækker samtlige af landets 2,8 mio. husstande.

Ugeaviserne læses hver uge af 2,5 mio. personer, så ethvert handelsområde
– uanset om det er nationalt, regionalt eller lokalt – dækkes. 

.YDOLƩ�NDWLRQHU
    Du har erfaring med personligt salg til mediebranchen
    Du er dynamisk, vedholdende og stærkt resultatorienteret
    Du er kunde- og markedsorienteret 
    Du er selvstændig med et højt drive
    Du er analytisk og problemløsende

9L�WLOE\GHU
    Dynamisk salgs- og medievirksomhed med 9 ansatte
    Udfordrende arbejdsopgaver
    Godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
����+³M�DESDQ�JU@KHƥ�J@SHNMDQ

Vil du vide mere om stillingen og virksomheden, er du velkommen til at kontakte 
direktør Lars Winther på tlf. 2278 9900. 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 20. august 2018 på mail til 
job@delokaleugeaviser.dk.

BLIV OMDELER

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE, FRA 13 ÅR.

ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE: 
BLIVOMDELER.NU ELLER PÅ TLF. 7010 4000

FLEKSIBELT FRITIDSJOB 
OMDELING 2 GANGE 
OM UGEN

EKSTRA JOB ELLER DELTIDSJOB
ARBEJD FRA 4 TIMER 
OG OP TIL 4 DAGE 
OM UGEN

JEG ER 
OMDELER
FORDI...

Knud 72 år

“...det giver mig motion, 

frisk luft og lidt ekstra 

penge på lommen”

Mette 37 år

“...jeg har brug for et fl eksibelt deltidsjob”

Sarah 14 år

“...det er rart at tjene sine 
egne penge, og jeg har stadig masser af fritid”

Sam 21 år

“...it’s a part-time job that 

works perfectly with my 

studies”

En kommune bør ikke drive privat bycykel-virksomhed
…Debat
AF JACOB ROSENBERG (LA)
Lokal folketingskandidat

BYCYKLER: Både i Frederiks-
berg  og Københavns Kommu-
ne er der bycykler, som mod-
tager offentligt tilskud. 

Basalt set er det en fremra-
gende idé at have bycykler i en 
by, idet det fremmer cykelkul-
turen og tillige er et tilbud til 
byens turister. Konceptet med 
bycykler, som kan lånes eller 
lejes i en kort periode, er der-
for positivt.

Problemet opstår imidlertid, 
når kommunen ønsker at dri-
ve privat virksomhed. Dette er 
nemlig tilfældet, når det hand-
ler om bycykler. 

Bycyklerne er drevet med 
et monopol-lignende koncept, 
hvor konkurrenter ikke umid-
delbart har adgang til marke-
det. Dette er helt uacceptabelt, 
idet en kommune ikke bør dri-
ve privat virksomhed på den-
ne måde. 

Hvis kommunen har en ak-
tivitet, som billigere eller bed-
re kan varetages af en privat 
virksomhed, så må kommunen 
trække sig fra området, og de 
private komme til. Det vil væ-
re gavnligt med øget konkur-
rence inden for for eksempel 
bycykel-området.

Det handler jo - som med 

al konkurrence på det priva-
te område - om, at borgeren 
bør have mulighed for at få et 
produkt, som enten er billigere 

og med samme kvalitet eller 
bedre og til samme pris. Dette 
opnås netop ved konkurrence-
situationen, og et monopol-lig-

nende forhold, hvor kommu-
nen på denne måde holder 
private aktører ude, er ikke 
at foretrække.

By- og Pendercykel Fonden 
driver bycyklerne, og de ejes 
af  de tre samarbejdsparter, 
DSB, Københavns Kommune 

og Frederiksberg Kommune, 
som bidrager samlet med 86,5 
millioner kroner til aftalen om 
bycyklen.

Der har været nævnt beløb 
på mellem 20.000 og 80.000 for 
en enkelt bycykel, og undervejs 
er leverandørfirmaet gået kon-
kurs. Det betyder, at regningen 
ender hos skatteborgerne. Hvis 
bycyklerne i stedet var drevet 
100 procent privat og uden 
kommunal indblanding, ville 
regningen ikke ende hos skat-
teborgerne.

Det tangerer fråds, når ho-
vedstaden kan bekoste under-
lig kunst, bycykler og elbiler. 
Måske kunne pengene bruges 
bedre, og hvis man ikke har 
fantasi til dette, må skatten 
sættes ned, så pengene bliver 
i borgernes lommer.

Liberal Alliancens Jacob Rosenberg kalder bycykler en fremragende idé, men han mener ikke, 
at en kommune bør drive privat bycykel-virksomhed. Foto: Martin Sørensen

U Det tangerer 
fråds, når hoved-

staden kan bekoste 
underlig kunst, 
bycykler og elbiler.
JACOB ROSENBERG (LA), 
folketingskandidat
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