Discovery Networks Danmark søger Optimerings-specialist
Er du klar til at blive Discovery Networks’ nye Optimerings-ekspert? Er du løsningsorienteret, og er du den helt rette til at stå for effektiviseringen af vores on air-flow og
væksten af vores kommercielle inventory?
Som Optimerings-specialist bliver du en del af Discovery Networks Danmark’s On Air-team i tæt
samarbejde med husets øvrige afdelinger.
Din hverdag bliver travl, da du er en central spiller i den konstante forbedring af vores on air-flow
og maksimeringen af vores kommercielle inventory. Du refererer til vores Continuity & Planning
Manager i en nyoprettet stilling, hvor du vil være med til at skabe helt nye arbejdsgange og
nytænkende optimeringsmetoder.
Om Jobbet:
Som optimeringsspecialist er din primære opgave at optimere vores on air-flow og kommercielle
inventory på Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og Canal 9. Her vil du ugentligt sørge for, at alle playlister er
fuldt optimerede, og at alle interessenter bliver tilgodeset på tværs af virksomhedens afdelinger.
Som optimeringsspecialist skal du varetage en del rutineprægede opgaver ugentligt, men
samtidig være en del af de strategiske beslutninger, som tages. Du vil både skulle forhandle med
afdelingsledere lokalt og i vores engelske afdeling. Du skal være stærk i behandling af data og
analyse, eftersom det vil være grundlaget for optimeringen.
Dine primære opgaver bliver:
• Den kommercielle optimering af on air-flowet på Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og Canal 9
• Kommunikation og forhandling på tværs af alle afdelinger lokalt og internationalt
• Innovative tiltag til optimering af vores on air-flow og kommercielle inventory
• Formidling og præsentation af idéer og løsningsforslag til afdelingsledere
• Være frontløber i implementeringen af nye workflows og måder at optimere on airflow og kommercielt inventory
• Udføre og håndhæve virksomhedens prioriteter og forretningsbeslutninger
• Arbejdssted: Discovery Networks Danmark, HC Andersens boulevard 1, 1553 København V
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Om dig og din baggrund:
For at blive en succes i stillingen er det en fordel, hvis du har:
• Erfaring med effektivisering og optimering
• Gode kundskaber i Excel
• Erfaring med tidsstyring og koordinering
• Nemt ved at lære og er omstillingsparat – det falder dig naturligt at finde muligheder i
det umulige, og du er god til at argumentere for dine valg
• Stærke præsentationsevner på tværs af alle managementniveauer
• Nemt ved at trives i et hektisk og foranderligt arbejdsmiljø
• Gode kommunikationsevner og evne til at forhandle på tværs af alle afdelinger lokalt
og internationalt
• En ekstrem grad af detaljeorientering og altid stræber efter perfektion
• Forkærlighed for komplekse problemstillinger med en matematisk og logisk tilgang til
løsninger
Vi ser også gerne, at du har en Bacheloruddannelse.
Hvis du mener, du er den rette til stillingen, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
Vi afholder samtaler løbende, og stillingen bliver besat når den rette kandidat er fundet.
Send din ansøgning og cv digitalt (som ét samlet dokument) gennem vores hjemmeside
her (via linket).
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anna Louise Holm-Nielsen,
Continuity & Planning Manager: annalouise_lundholm-ni@discovery.com

Discovery Networks Danmark er en af landets største og mest ambitiøse kommercielle medievirksomheder. På vores 12
tv-kanaler og to streamingtjenester får brugerne en stærk kombination af action packed underholdning, nervepirrende
krimiprogrammer, nærværende reportager og et overflødighedshorn af førsteklasses sport. Discovery Networks Danmark
er ejet af den globale medievirksomhed Discovery Communications, som er til stede i 220 lande og territorier. I 2015 opkøbte Discovery Communications hele Eurosport samt rettighederne til OL fra 2018 til 2024.

