Byråleder Vizeum Norge
Rollen
Vi søker en målrettet, ambisiøs, kundeorientert og digitalt faglig sterk byråleder til å
videreutvikle byråets posisjon i det norske markedet. Rett kandidat har høy faglig
relevant kompetanse og integritet, og drives av å nå oppsatte mål, vinne nye kunder,
utvikle eksisterende kundeforhold og få det aller beste ut av dyktige medarbeidere i et
kompetent miljø.
Vizeums nye byråleder må trives med å løse kundenes forretningsmessige
utfordringer, evne å skape et klima for utvikling og vekst internt, samt utnytte kraften
som ligger i hele Dentsu Aegis Network Norge.
Som byråleder i vårt konsern er det også helt avgjørende at du er en lagspiller som
liker å lykkes sammen med laget!
Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
-

-

Overordnet og operasjonelt ansvarlig for byråets virksomhet, konkurransekraft,
omdømme, lønnsomhet og vekst.
Aktiv deltakelse i Dentsu Aegis Networks byråledergruppe, og lede byrået
innenfor rammen av konsernets strategi, virksomhetsmål og verdier.
Sette retning på byråets faglige utvikling (være en synlig «thought leader»),
samt sikre god og relevant kompetansebygging internt for å møte markedets
behov og krav.
Lede kundearbeidet slik at Vizeum blir en foretrukken samarbeidspartner i
faglige spørsmål, som bidrar til at kundene når sine forretningsmessige mål,
samt sikrer tilvekst av nye kunder og lønnsom utvikling av eksisterende
kundeforhold.
Tilrettelegge for et godt og innovativt arbeidsmiljø, som stimulerer til
samarbeid internt, og gir god faglig utvikling for alle medarbeidere. Du evner å
attrahere, motivere og utvikle de beste menneskene i bransjen.

Kvalifikasjoner
-

Du er en synlig, inspirerende og tydelig leder, med relevant erfaring fra byrå.
Du har høy faglig kompetanse innen markedsføring, kommunikasjon og medier,
og med vekt på sterk digital kompetanse generelt.
Du er forretningsorientert, profesjonell og en god ambassadør for Dentsu Aegis
og byrånettverket.
Du trives som en kompetent og proaktiv rådgiver i kundegrensesnittet.
Du kan vise til meget gode resultater både økonomisk og internt
(medarbeidertilfredshet). Du trives med endringsledelse.
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Personlige egenskaper
-

Du er kommersiell og resultatorientert, med god økonomisk forståelse.
Du har mye energi, driv og engasjement, og trives med et høyt aktivitetsnivå.
Du har gode relasjonelle ferdigheter, er ydmyk, en god lagspiller og evner å
samarbeide godt med andre.
Du er tydelig i din kommunikasjon både internt og eksternt.
Du er analytisk anlagt, med en sterk løsningsorientering.
Rollen krever strategisk forståelse, men er samtidig operasjonell og vektlegger
gjennomføringskraft og leveranseevne sammen med andre.
Du er nøyaktig, har god sans for detaljer, og er opptatt av høy kvalitet i alle
ledd.
Du har høy personlig integritet.
Vi verdsetter godt humør, sosiale ferdigheter og en sympatisk fremtreden.

Vi kan tilby
-

En spennende lederrolle i Dentsu Aegis Network Norge, samt et tett og godt
samarbeid med andre Vizeum-ledere i Norden og verden forøvrig.
Veldig god faglig og personlig utvikling i et ledende digitalt selskap innen sin
bransje.
Godt og hyggelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere både nasjonalt
og internasjonalt.
Et nettverk med tilgang på ressurser, kompetanse og verktøy som er
verdensledende innen sitt felt.
Konkurransedyktige vilkår.

Vi benytter et eksternt rekrutteringsbyrå i denne prosessen og dersom du er interessert i
rollen må du kontakte:
JP Cornerstone v/Jon Dissen
Mobil: +47 900 37 900
E-post: jon.dissen@jp-cornerstone.com
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