
Leading Nordic distributor of IT supplies and office products

Vill du bli vår Nordic Product Manager för Print?

Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsprodukter. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island 

erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning. Vi är ett aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt  

erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt med marknaden. 

Våra värdeord engagerad, dynamisk, kunnig och pålitlig genomsyrar hela vår verksamhet. Det absolut viktigaste vi har på Despec är våra  

medarbetare! Varje enskild individ är med och bidrar till vår verksamhet – inte bara med sin kompetens och erfarenhet, utan också med  

sin personlighet. Att tillhöra Despec är spännande, krävande och mycket utvecklande. Du tar plats i ett stort handelsföretag och för rätt  

person finns det fantastiska möjligheter! 

Vi söker nu dig som kan förstärka vårt Category-team i Jordbro. 

Som Nordic Product Manager kommer du ha ett brett ansvarsområde, både strategiskt och operativt på nordisk nivå, med övergripande  

ansvar för kategorin Print. Du ingår i det svensk-finska sortimentsteamet och har ett nära samarbete med såväl lokala som nordiska kollegor. 

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av sortimentsutveckling, leverantörsförhandling, budgetering, marknadsprissättning, aktivitetsplanering 

och utbildning av säljkåren. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att företaget utvecklas på ett tillfredsställande sätt.

Jobbet innebär att:

• förhandla och förnya leverantörskontrakt för respektive varumärke

• säkerställa ökad förtjänst på produkt-, varumärkes- och kategorinivå

• analysera marknaden gällande trender, leverantörer och konkurrenter

• ansvara för produkternas utveckling och lönsamhet, priser och villkor

• upprätta marknads- och aktivitetsplan samt implementering av dessa

• ansvara för varumärkes- och produktkampanjer

• bistå internt med sortimentsurval

• fortlöpande utveckla rapporter, sköta artikeladministration och annan daglig drift av kategorin

• ansvara för internutbildning av säljkåren

• ansvara för alla produktrelaterade presentationer i de nordiska webshoparna

Vi ser att du som vår kollega på Category gärna har:

• minst tre års erfarenhet som produktchef eller liknande inom återförsäljar-/distributörs-/tillverkarledet

• stor kunskap inom Print (skrivare, tillbehör och förbrukning)

• affärsmässighet och god kommersiell förståelse

• vana att arbeta i olika datorprogram, såsom Officepaketet m.fl.

• flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

• god samarbetsförmåga, är positiv och flexibel

• stort engagemang och förmåga att se nya möjligheter

Vi erbjuder:

• god vägledning i en spännande bransch

• möjlighet att jobba med fina varumärken såsom HP, Brother, Canon, Epson, Lexmark m.fl.

• ett utmanande jobb där ingen dag är den andra lik

• en familjär företagskultur

Vi erbjuder även:

• fräscha lokaler där vi sitter i kontorslandskap

• gym och omklädningsrum

• så mycket frukt du vill och hinner skala :-)

• kostnadsfri parkering

Placering: Jordbro, med viss tids distansarbete 

Omfattning: Heltid – 40 tim/vecka 

Tillträde: Snarast

Vänligen skicka din ansökan till vår HR, Anna Axelsson på hr@despec.se och märk ansökan med Nordic Product Manager.  

Vi hanterar ansökningarna löpande.

Du som söker ger din tillåtelse att Despec hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen.

Lediga tjänster


