Välkommen till
ALSO Sweden AB

Vi söker

Product Manager
ALSO Sweden AB fortsätter expandera och söker nu en ambitiös Product Manager för mjukvaruområdet
ESD/Box och Tillbehör, som kommer att ha ansvar för att vidareutveckla och stärka vår position på den
svenska marknaden. Som Product Manager har man stora möjlighet att både utveckla och förändra sitt
område för att därmed driva det på bästa möjliga sätt.
Ansvarsområden:

Din profil:

 Operativt ansvar för ett av våra viktigaste produktområden

 Sälj- och affärsorienterad med ekonomiskt sinne och

 Bygga och stärka relationer med tillverkare såväl som

 Utåtriktad och trovärdig - förmåga att utveckla och

kunder
 Budget- och försäljningsansvar
 Utarbeta verksamhets- och marknadsplaner som säkrar
synlighet och tillväxt
 Säkerställa genomförande och uppföljning av planerade
aktiviteter – resor kan förekomma
 Ansvarar för affärsområdet ESD (Electronic Software
Download/Box (mjukvara) och delar av området
Accessories

passion för att utveckla affärsmöjligheter
vårda kundrelationer och nätverk

 Självgående och operativ - tar egna initiativ, är drivande, kreativ och leveranssäker

 Du har relevant bakgrund inom IT-branschen med dokumenterat gott resultat

 Du har god kunskap om den svenska IT-marknaden.
 Du har en entreprenörsprofil med starkt engagemang
för relationsförsäljning

 Flytande svenska och engelska (tal och skrift)

ALSO erbjuder:
 Anställning hos en spännande och ambitiös aktör inom IT-marknaden med ambition att växa
 Arbete i en dynamisk och platt organisation
 Högt tempo i en inspirerande och humoristisk miljö
 Möjligheter till personlig utveckling i föränderlig marknad

För mer information om tjänsten
 Vid frågor kontakta Affärsområdeschef Christoffer Bohrn via telefon: 0768-34 03 18 alt
via mail: christoffer.bohrn@also.com

Intresserad
 Maila din CV med personligt brev till: kristin.remoe@also.com snarast.

Tillträde/Plats:
 Snarast möjligt
 Tjänsten är baserad i Kista

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. ALSO-koncernens 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

