Product Manager – Facility Management

Om jobbet
Jobtitel Product Manager – Facility

Vi leter etter en produktspesialist innen Facility Management - plast, papir, rengjøring

Management

Vi ser etter deg som har inngående kjennskap til det norske markedet, produktene og kundene innenfor

Stillingskategori Salg

Facility Management-kategoriene og drivkraften til å bygge opp et nytt forretningsområde i Abena.
Afdeling Abena
Jobben:
Hovedoppgaven din blir å bygge opp Facility Management-kategorien hos Abena i samarbeid med de
globale kategorisjefene. Stillingen innebærer også resultatansvar for utviklingen innenfor produktområdet.

Søk på jobbet

Ditt daglige liv vil derfor primært omfatte følgende ansvarsområder:

Ansøkningsfrist: 05-10-2018

Bygge, opprettholde og utvikle kategorien innenfor ansvarsområdet
Optimaliser produktspekteret ditt basert på input du mottar fra salg og kunder, samt å søke og utvikle nye
potensielle segmenter i kategorien
Dialog og oppfølging med de lokale innkjøps kontorer i Abena for å sikre de beste produkter og priser
Lære bort, både internt og eksternt, samt bidra til utviklingen av vårt salgsmateriale

mepo@abena.dk

Kontakt

Delta aktivt i salgsaktiviteter
Sammen med global kategorisjef vil du være ansvarlig for de øvrige administrative oppgavene innen

Mette Marie Pørksen

produktområdet

Senior Business Director

Delta i kategorimøter og ha et godt øye med hva som ytterligere kan forbedre konsepter og sortiment

+45 5158 1640

Dine kvalifikasjoner:
Relevant utdannelse
Relevant yrkeserfaring fra en lignende stilling

Henrik Isdahl
Acting adm. Direktør
+47 2280 4310

Erfaring fra arbeid med innkjøp, produktutvikling og markeder, samt markedsanalyser
Erfaring med utvikling, samt import og utfasing av produkter på ulike markeder, og har du tidligere jobbet
med forbruksvarer, er det et pluss
Kommuniserer uten problemer skriftlig og muntlig på engelsk
I tillegg forventer vi at du:
Har en sterk kommersiell forståelse
Er nysgjerrig, ytelse- og resultatorientert
Kan manøvrere i et dynamisk miljø hvor både støtte og nye forretningsmuligheter er en del av hverdagen
Har gode samarbeidsegenskaper og trives med en hverdag med mange kontaktflaterområder på flere
organisasjonsnivåer
Kan jobbe konstruktivt og finne helhetlige løsninger
Er god til å strukturere oppgaver og har høy gjennomføringsevne
Vi tilbyr:
En dynamisk hverdag preget av et positivt, uformelt team av engasjerte og hjelpsomme kolleger. Vi
samarbeider på tvers av ulike avdelinger og land. Det vil være mange forskjellige oppgaver, og du vil i stor
grad kunne påvirke din egen hverdag. For den rette personen vil det være gode muligheter for utvikling

Følg os
LinkedIn

Del/Print

både profesjonelt og personlig.
Reisedager kan forekomme.
Stillingen er lokalisert i Oslo.
Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst kontakt acting Adm. Direktør Henrik Isdahl på telefon +47 22
80 43 10.
Søknad med CV sendes elektronisk via mepo@abena.dk, att: Senior Business Manager Mette Marie
Pørksen.
Søknadsfrist: 05.10.2018
Abena er en dynamisk, dansk, familieeid gruppe basert i Aabenraa, Danmark. Vi overholder våre verdier:
Tillit - Rettferdighet - Samarbeid. Samtidig synes vi det burde være morsomt å gå på jobb.
Konsernet har ca. 1800 ansatte, arbeider primært med helsetjenester og daglig forbruksvarer, som selges i
90 land. Kunder er hovedsakelig sykehus, sykehjem, kommunal helsetjeneste, skoler, barnehage og
private bedrifter, samt hotell-, restaurant- og cateringindustrien.
Konsernet produserer og selger kvalitetsprodukter, henholdsvis, produsert på egne fabrikker og kilder fra
spesialister. Konsernet har utarbeidet en ambisiøs strategisk plan for å sikre høy vekst og internasjonal
utvikling.
Se mer på www.abena.no
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