
Unik Media søger en veltalende mødebooker til B2B på deltid 
 
Unik Media søger en mødebooker som er kompetent med kold kanvas.  
Dine primære opgaver vil være at kontakte spændende virksomheder, at indsamle data 
vedrørende behov for filmproduktion samt at opsætte og booke kreative møder. Vi forventer at du 
kreativt og sikkert kan holde fokus på budskaber, relevans og aktualitet for vores kommende under. 
At du har gode og flydende præsentationsteknikker, ved hvad der skal siges og evner at se og lytte 
til modtagers reaktion. 
 
Stillingen er fleksibel og kan sagtens kombineres med et studie. Vi forventer dog at den ugentlige 
arbejdstid ligger på minimum 10 timer, og at arbejdet udføres inden for tidsrummet 9-15 i 
hverdagene. 
 
Hvem er vi? 
Unik Media er et ungt kreativt filmproduktionsselskab, der siden starten af 2019 har produceret 
professionelt film- og billedmateriale til virksomheder, brands og artister både på nationalt- og 
internationalt plan.  
Unik har kontor i hjertet af Aarhus og drives af en gruppe passionerede unge kreative sjæle, som 
brænder for kreativ storytelling og filmskabelse. 
   
Om dig: 

- Du bor i Aarhus eller omegn, og har mulighed for at møde op på vores kontor i Aarhus C 
ugentligt. 

- Du har erfaring med kold kanvas. 
- Du kan udarbejde strategiske og konceptuelt skarpe oplæg, der har kundens ønsker og 

brandværdier for øje. 
- Brænder for at skabe gode relationer. 
- Du arbejder struktureret, er målrettet og pålidelig. 
- Du har god energi - og har lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi vægter det 

sociale højt! 
  
Du får: 

- En attraktiv lønpakke (med fast timeløn og god provision). 
- Ansvar og tæt samarbejde med vores salgsteam. 
- En deltidsstilling på omkring 10-12 timer om ugen. 
- En ung arbejdsplads i massiv udvikling, hvor vi godt tør love, at der er god energi og fuld fart 

på. 
- Mulighed for at udvikle dine kommunikative evner. 
- Gratis kaffe, sodavand samt øl om fredagen ;-) 

 
Typiske arbejdsområder:  

- Ansvar for at skabe nye og spændende leads gennem kold kanvas. 
- Ansvar for at indsamle og videreformidle relevante informationer til salgsteamet. 
- Levere resultater til salgsansvarlige. 



 
Er du nysgerrig, og vil du være med til at tage Unik Media til et nyt niveau? 
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Mark Jensen på tlf.: 31 18 82 68 
Ved du allerede at jobbet kunne være noget for dig, så smid os gerne en ansøgning sammen med 
dit cv til job@unikmedia.dk. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig at få sendt dit materiale afsted 
inden ham eller hende gør det før dig! 
 
 
 


