Vi söker Business Unit Manager
- Solutions.
Ledare med ansvar för kommersiella, företagsmässiga IT-lösningar
Om tjänsten
ALSO är en av Europas ledande IT-distributörer. Vi har kontor i Malmö och Kista och vi är ca
60 personer. Tjänsten är baserad i Kista.
Vi söker en erfaren och visionär ledare som kan bidra till att utveckla ett snabbt växande område.
Vi söker dig som har ett brinnande engagemang, är nyfiken, har starkt affärsfokus, samt är en genuin
ledare och relationsskapare.
Som Business Unit Manager kommer du att leda våra Solutionsavdelningar med kompetenta
medarbetare, och den högkvalitativa leveransen av skräddarsydda avancerade IT-lösningar till
återförsäljarmarknaden.

Ansvarsområden:








Strategiutveckling av affärsområden Data Center, Security/Software och Audio Video
Budget och resultatansvar
Ledare för avdelning Solution med ca 15 personer
Säkerställa högkvalitativa IT-lösningar för marknaden
Löpande kontakt med tillverkare
Tjänsten kommer att rapportera direkt till Man.dir/Chief Customer Officer
Ingå i ledningsgruppen

Kompetens:







Högre teknisk eller ekonomisk utbildning
Erfarenhet av skräddarsydda tyngre IT-lösningar samt rådgivning
Bevisade affärsresultat i IT-branschen
Erfarenhet som ledare
Goda egenskaper i engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel och andra IT-verktyg

Personliga egenskaper:






Visionär
Goda ledaregenskaper
Strukturerad och effektiv
Bra på att bygga relationer
Nyfiken

ALSO erbjuder:
En tjänst på ett spännande och inspirerande företag med höga ambitioner. Stora möjligheter
till personlig utveckling i en platt organisation med högt tempo. En nyckelroll på en av de
större aktörerna inom den växande och föränderliga IT-branschen.
I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult André Chocron och
Regionchef Jenny Berge. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att
kontakta André, på telefonnummer: 0760-442625 alternativt andre.chocron@salesonly.se.
Eller Jenny Berge 0760-001897 alternativt Jenny.Berge@salesonly.se Alla ansökningar och
kontakter behandlas konfidentiellt. Intervjuer sker löpande och vi vill därför ha din ansökan
snarast möjligt. Du ansöker via ”ansök här” knappen nedan, som tar dig till vår hemsida
www.salesonly.se

ALSO är den tredje största distributören på den europeiska IT-marknaden, med en
sammanlagd omsättning på ca 8 miljarder Euro 2016 och 3 500 anställda i 15 länder. ALSOkoncernens huvudkontor ligger i Emmen, Schweiz. För den skandinaviska regionen är
huvudkontoret baserat i Danmark där även lager och logistik finns. ALSO har säljkontor i
Sverige, Norge och Danmark. ALSO är en av regionens ledande distributörer med ett
omfattande produktsortiment inom IT och konsumentelektronik. I Sverige är vi cirka 60
personer och har kontor i Kista och i Malmö. Vi etablerades på den svenska marknaden 2009.
www.also.se

Detta är ALSO Sweden AB, se vår film på nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=F9rwZeW3BPQ

