Miljonlotteriet grundades 1964 och är ett av Sveriges äldsta lotterier. Företaget erbjuder skraplotter via prenumeration, online och i butik
samt bingo på nätet. Visionen är att Miljonlotteriet ska vara ett nav för fantastiska kundupplevelser och ett rikare liv. Miljonlotteriet ägs av
IOGT-NTO och tillsammans har de en dröm att ingen ska behöva växa upp i en värld med missbruk. Hela överskottet från Miljonlotteriets
verksamhet går till IOGT-NTO:s arbete. Sedan år 2000 har man bidragit med 1,7 miljarder kronor. Läs mer på: www.miljonlotteriet.se

Kundansvarig – Miljonlotteriet International
Miljonlotteriet säljer sitt framgångsrika prenumerationskoncept på licens till internationella
lotterioperatörer. Bolaget har etablerat samarbete med Norge och Finland och skall nu ta nästa
steg i sin expansion. I denna expansion söker vi nu en Kundansvarig.
Rollen som Kundansvarig innebär följande ansvar:
- Utveckla och supporta Miljonlotteriet Internationals befintliga kunder.
- Projektleda och implementera lotterikoncept till nya kunder.
- Underhålla och uppdatera konceptmaterial.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Supporta och utveckla koncept och system hos befintliga kunder.
o Driva och utveckla kundernas försäljning.
o Skapa värde till kund genom analys och föreslå förbättringar.
o Projektleda beslutade utvecklingsprojekt till befintliga kunder.
o Assistera och utbilda inom främst marknadskommunikation och kampanjarbete.
o Kontinuerlig uppföljning av försäljnings- och produktionsnyckeltal.
- Ansvara för first line support gällande både system och know-how.
- Projektleda uppsättning och implementering av lotterikoncept till nya kunder.
o Utbilda och supporta kund vid implementering av lotterikonceptet.
o Kommunikation och koordinering med kund och underleverantörer.
- Medverka vid prospektering av nya kunder.
- Underhålla och uppdatera koncept material och marknadsföringskommunikation.
Tjänsten innebär månatliga resor till Norge och Finland. Du rapporterar till VD på Miljonlotteriet
International.
Vem är du?
Som person är du strukturerad, planerande och självständig. Du är analytisk och nyfiken med stor
drivkraft att lära dig nya saker. Du har någon form av internationell erfarenhet, har drivit projekt
och/eller varit kundansvarig tidigare. Du är affärsmässig, har stort kundengagemang och du trivs
att jobba i en organisation med stor entreprenörsanda.
Miljonlotteriet
Miljonlotteriet erbjuder en professionell miljö i ett framgångsrikt företag inom en spännande
framtidsbransch. I rollen kommer du vara starkt delaktig i och viktig för företagets framtida
utveckling. Miljonlotteriet kännetecknas av innovation, stort engagemang och kundfokus. Vi
tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och har dessutom fått utmärkelsen årets friskaste företag,
vilket idag genomsyrar hela företaget.
Ansökan och upplysningar
Eventuella frågor besvaras av Martin Jönsson, VD Miljonlotteriet International,
martin.jonsson@miljonlotteriet.se eller per telefon: 031-338 28 00 / 0705-318954. Välkommen
med din ansökan i form av personligt brev och CV till martin.jonsson@miljonlotteriet.se.

