
 

 
Mangschou forlag har eksistert siden 1998. De første årene var forlaget kjent som forlaget med de gode barne- og 

ungdomsbøkene. Siden 2020 har Mangschou også gitt ut voksenbøker. Mangschou har per i dag fire ansatte og holder i 
Bergen sentrum. 

 
Bergensforlaget Mangschou søker salgs- og markedsansvarlig. 
 
Vil du ha en morsom arbeidsdag? Mangschou forlag søker kollega i nøkkelposisjon som kan 
være med på å løfte forlaget videre. Som salgs- og markedsansvarlig vil du få ansvaret for 
salg og markedsføring av forlagets bokutgivelser og være tett på beslutningene i forlaget. Vi 
ser etter deg som står på, er glad i mennesker, er kreativ og strukturert.  
 
Stillingen vil inngå i et lag på fire og du vil være med på utviklingen av en etablert portefølje 
av barnebøker og oppbyggingen av en ny voksenbokprofil. Laget vil bestå av redaktør, salgs- 
og markedsansvarlig, daglig leder og kommunikasjonssjef og forlegger. Stillingen er 
underlagt daglig leder og kommunikasjonssjef.  
 
Salgs- og markedsansvarlig har ansvaret for å:   
Selge bøker til forhandlere slik som bokhandelkjeder, enkeltstående bokhandlere, 
bokklubber og nettbokhandlere, samt bibliotek og privatkunder. Sikre salg gjennom målretta 
markedsføring av bøkene, forlaget og forlagets nye nettside og nettbutikk. Lage og 
gjennomføre salgs- og markedsplaner for bokutgivelsene. Blant oppgavene vil være å utvikle 
ny nettside, lage trykksaker og arbeid med digital markedsføring. Det kan være aktuelt med 
innholdsproduksjon til sosiale media.  
 
Vi ser etter deg som har relevant høyere utdannelse eller erfaring fra salg og markedsføring, 
samt gode muntlige og skriftlige fremstillingsevne. Det er et pluss om du har jobbet i 
bokbransjen og er glad i å lese bøker.  
 
Som person er du selvstendig. Du vil få opplæring, men du tar initiativ og eierskap til 
oppgavene, og jobber målbevisst og strukturert. Du er god på å bygge tillit og relasjoner til 
kundene, og motiveres av gode resultater. Vi verdsetter at du får med deg trender og 
tendenser i bransjen og er opptatt av hva som skjer i verden.     
 
Stillingen er fast og 100 %. Vi håper på snarlig ansettelse. Søknadsfrist er 11.5.  
Søknad og CV sendes til evy.singstad@mangschou.no  
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder og kommunikasjonssjef Evy Singstad på  
tlf. 909 26 658 og evy.singstad@mangschou.no  
 
 


