
 
 

JCDecaux söker digitalt säljstöd 
 

Vi söker nu en vass, driven och kreativ stjärna till vårt team. 
 

Kort om tjänsten: 
I denna roll ingår du i ett team med 20 personer 
Som säljstöd kommer du att fungera som den administrativa och sociala länken mellan sälj och 
produktion på JCDecaux. 
 

 
I rollen ingår att:                                                                                                                                  
Administrativa och koordinera mellan de olika kontaktytorna både internt såväl som externt och dina 
arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att: 

• Boka kampanjer 
• Säkerställa att information kontinuerligt uppdateras i olika system. 
• Följa upp pågående och kommande kampanjer och stötta sälj. 
• Ansvara för distribution av digitala och analoga skyltar. 
• Regelbunden kontakt med mediebyråer och kunder gällande kampanjer 

 
 
Din profil 

Vi ser gärna att du redan har några års erfarenhet av administrativt arbete och goda kundskaper 
inom Excel och Officepaketet. Som person är du flexibel, resultat- och lösningsorienterad och trivs i 
att arbeta i ett högt arbetstempo. Du är bra på att samarbeta, kommunicera, skapa tydlighet, 
organisera och följa upp ditt arbete. Du är ordningsam och har förmåga att hantera flera projekt och 
leveranser samtidigt. 

 
 
Kvalifikationer: 
• God teknisk kompetens och ett genuint intresse för teknik  
• Kunskap och förståelse om HTML och dynamiska lösningar 
• Mycket god administrativ förmåga och IT-kunskap 
• Erfarenhet och kunskaper inom projektledning 
• God förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska 

 
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du strukturerad och tydlig, har lätt för att 
kommunicera och samarbeta och besitter en förmåga att själv ta ansvar för att planera och proaktivt 
utföra ditt arbete. Du hugger i där det behövs, är prestigelös och noggrann. 



 
 
 
 
Om företaget: 
JCDecaux är med 11 700 anställda i mer än 80 länder världens största företag inom utomhusreklam. I 
Sverige startade JCDecaux sin verksamhet 1989 och idag finns företaget i våra 25 största städer och 
har cirka 60 anställda. www.jcdecaux.se 
 
Det goda underhållet från egen personal med kollektivavtal borgar för kvalitet hela vägen – en viktig 
förklaring till JCDecaux framgång. 
 
Vårt hållbarhetsarbete 

JCDecaux arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan och har som mål att halvera utsläppen 
varje decennium. Vårt mål till år 2030 är att halvera våra växthusgasutsläpp, jämfört med 2020-års 
nivå. I våra beräkningar av utsläpp utgår vi från koldioxidekvivalenter, vilket innebär att alla 
klimatgaser ingår.  
 
Vi började mäta våra utsläpp år 2010 och vi är stolta över att våra utsläpp som bolag har minskat 
kraftigt sedan dess. Mellan 2014 och 2020 minskade vi vårt klimatavtryck med 70 procent genom att 
vi bland annat ersatte fossila bränslen med fossilfria bränslen i våra transporter, samt gick över till 
förnybar elanvändning. 

JCDecaux är ett klimatneutralt företag (vilket innebär att vi klimatkompenserar för alla våra utsläpp) 
sedan 2010 och vi jobbar sedan länge aktivt med att minimera våra klimatavtryck i alla led. 

 
Detta är en heltidstjänst och du kommer att sitta i JCDeaux stilrena lokal på Stureplan i Stockholm. 
Intervjuer kommer ske löpande! 
 

 
Låter tjänsten intressant? 
Skicka in CV och personligt brev redan idag till jenni.trennestam@jcdecaux.com 

 

 


