Product Manager
Mekaniske og el-tekniske komponenter
til fødevareindustrien

Solar er en af Europas førende sourcing- og
servicevirksomheder og har fokus på online
handel samt logistik. Med udgangspunkt i et
professionelt samarbejde med anerkendte
producenter i markedet, tilbydes kunderne
et bredt sortiment. 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.
Der er tale om en nyoprettet stilling
som Product Manager, hvor du får
ansvaret for et nyt produktområde
målrettet fødevareindustrien. I samarbejde med virksomhedens salgs- og
markedsorganisation udarbejdes en
produktstrategi, der skal danne grundlag for udvidelsen af det nuværende
sortiment. Det bliver dit ansvar, at sortimentet for mekaniske og el-tekniske
produkter til fødevareindustrien hele
tiden er up-to-date, at du følger pro-

dukternes udvikling, og at du hele
tiden holder dig orienteret om udviklingen indenfor drift og maskiner, samt
får suppleret med nye produkter og ny
viden. Du har ligeledes ansvaret for, at
dit sortiment hele tiden fremstår indbydende og præsentabelt i virksomhedens webshop.
Den rette kandidat har +3 års erfaring
med el-tekniske og mekaniske produkter anvendt i og omkring produktion i
fødevareindustrien. Du har formentligt opnået din produktkendskab som
teknisk ansvarlig, kombineret med en
tekniker-, maskinmester- eller ingeniørbaggrund. Du er en erfaren bruger
af Office-pakken, og du bruger bl.a.
analyseværktøjerne heri til at skabe
overblik og håndtere prissætningen af
dit sortiment.
Som person er du analytisk, struktureret og kan håndtere en bred produktportefølje. Vi lægger stor vægt på, at du

Solar er en europæisk sourcingog servicevirksomhed. Hos Solar
ved man, at vækst ikke kun kommer af hårdt arbejde og god timing, men også af modet og viljen
til at sætte nye standarder. Som medarbejder i
Solar kommer du i selskab med 3.000 initiativrige
kolleger, der tror på, at tingene kan lade sig gøre,
hvis man vil. De har 215.000 produkter på lager, og
sælger kun unikke løsninger. Lige nu har de brug
for flere kolleger til at hjælpe med at øge deres omsætning, der i 2016 var på DKK 11.072 mio. kr.
Du kan få mere viden om Solar på www.solar.dk

kan tage ansvaret for dit eget sortiment,
og vi forventer at du kan tage handling,
når det er nødvendigt. Du er en god købmand og har kommerciel
indsigt, der gør dig i stand til at håndtere komplekse leverandøraftaler. Du
har en høj stresstærskel, og du formår
at holde humøret højt – også når der er
pres på.
Du tilbydes et spændende, selvstændigt
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-1117” 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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