Product Manager
Vores kunde er en stor, veldrevet handelsvirksomhed inden for den eltekniske branche. Med udgangspunkt i et professionelt
samarbejde med anerkendte producenter i
markedet, tilbydes kunderne et bredt sortiment. Virksomheden har fokus på online
handel og logistik. Samspillet med kunderne bygger på stor faglig indsigt, der gør,
at kunderne ikke kun får det de beder om,
men det de har behov for.
Til at supplere et i forvejen stærkt team
af Product Managers søger vi en ny
kollega, der med nysgerrighed og engagement kan tage ansvaret for et
defineret produktområde der primært
retter sig ud mod el-branchen. Det bliver dit ansvar, at sortimentet hele tiden er up-to-date, at du følger produkternes udvikling, og at du hele tiden
holder dig orienteret om udviklingen
indenfor dit område og får suppleret
med nye produkter og ny viden. Du har

ligeledes ansvaret for, at dit sortiment
hele tiden fremstår indbydende og
præsentabelt online.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med
dine kolleger på tværs af organisationen omkring markedsføring, kampagner og nye tiltag. Vi ser gerne, at du kan
være inspirationskilde til at udvikle
salget i dit område, og at du kan gå foran og tage teten, når der er udfordringer i dit område. På det faglige område
er du det naturlige omdrejningspunkt,
der afhjælper kundernes tekniske udfordringer og behov for viden.
Du har formentlig en uddannelsesmæssig baggrund som elektriker,
el-installatør, automatiktekniker eller
tilsvarende. Du er en erfaren bruger af
Office-pakken, og du bruger analyseværktøjerne heri til at skabe overblik
og håndtere prissætningen af dit sortiment ud fra de priskonditioner, der er i
markedet.
Du har en bred produktviden indenfor el-branchen, og det du ikke ved i

forvejen om de konkrete produkter i dit
område, det lærer vi dig.
Som person er du udadvendt og kontaktskabende, og du kan både arbejde
på egen hånd og i teams. Vi lægger stor
vægt på, at du kan tage ansvaret for dit
eget sortiment, og vi forventer at du
kan tage handling, når det er nødvendigt. Du er proaktiv og selvstændig, og
du motiveres af at levere resultater. Du
har en høj stresstærskel, og du formår
at holde humøret højt – også når der er
pres på.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en meget dynamisk organisation med plads til både faglig og personlig udvikling. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles efter kvalifikationer.
Har du forudsætningerne for at løse
denne opgave, og har du mod på nye
udfordringer, så send din ansøgning
mærket ’PM-0517’ til job@comentum.dk
Har du spørgsmål til jobbet er du
meget velkommen til at kontakte os
på tlf. 73 62 90 00.
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