
Ledig tjänst

Ledande nordisk distributör av IT tillbehör och kontorsartiklar

 

Vill du bli vår nya Nordic Product Manager 
inom IT & Ergonomics?
Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island 
erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare, ergonomi och kontorsvaror. 
Vi är ett mycket aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap 
utvecklas i takt med marknaden. Att tillhöra Despec är krävande, spännande och utvecklande!

Om du motiveras av att utveckla affärer, då kan du vara rätt person för denna tjänst.

Vi söker nu en Product Manager till vår avdelning för IT Accessories & Ergonomics för Sverige och Finland.
Du jobbar från vårt kontor i Kungens Kurva, Stockholm, tillsammans med en av våra inköpare. Ni ingår i ett större team tillsammans 
med våra andra affärsområden som är IT förbrukningsvaror/Skrivare, Kontorsmaskiner samt Office tillbehör. Som Nordic Product 
Manager har du ett strategiskt och ett operativt ansvar. Rollen innefattar allt från sortimentsutveckling, lönsamhetskalkyler, 
leverantörsförhandling, marknadsprissättning, marknadsplan och aktiviteter, utbildning av säljkåren och budgetering. 

Du har ett nära samarbete med de andra kategori-teamen, säljavdelningen samt vår Bid desk. Tillsammans med kollegorna inom 
marknad och försäljning säkerställer du att dina produktområden utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Nordisk koordinering sker 
tillsammans med din motsvarande funktion i Danmark. 

Vi söker dig som har erfarenhet från IT-branschen och som produktchef, med massor av driv och engagemang. 
Gärna från en internationell miljö. Svenska och engelska behärskar du flytande i tal och skrift.

Vi kan bl.a. erbjuda:
 
• Ett härligt gäng med driv som trivs och gillar att jobba ihop
• Spännande utmaningar och dynamik
• En positiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter
• En världsklass frukost en gång i månaden
-  för att bara nämna några saker...

Tillträde:   Så snart som möjligt
Omfattning:  100 % (tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning). 

Är du den vi söker? 

Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan tillsättas.
Vänligen märk din ansökan “PM 2020” och skicka den till vår HR, Anna Axelsson på e-mail: aa@despec.se.


