Produktchef Vattenbehandling
ReTherm Kruge AB erbjuder rörsystem och upphängning till tappvatten, kyla, värme
och sprinkler. Vi arbetar med kända europeiska varumärken och kombinerat med
egen produktion erbjuds hållbara system. Du blir en del av ett kund- och
tillväxtorienterat team med höga ambitioner. Företaget omsätter ca 80 MSEK i
Sverige och ingår i Kruge Piping System Group med verksamhet i Norge och
Sverige. Retherm Kruge har ca 25 medarbetare i Sverige. Huvudkontor och lager
ligger i Västra Frölunda.
Arbetsuppgifter
Som produktchef blir du övergripande ansvarig för affärsområdet Vattenbehandling. Detta innebär att
du blir spindeln i nätet mellan kund, säljare och leverantör. Du kommer ansvara för hela
kunderbjudandet inklusive marknadsföringsaktiviteter. Huvudleverantören heter Spirotech från
Holland.
Bearbetning av beställare och föreskrivande led utförs av dig med inriktning på Vattenbehandling.
Detta är en prioriterad arbetsuppgift då försäljningen bygger mycket på att vara föreskriven i
ramhandlingar och tekniska beskrivningar.
Samarbetet med företagets säljorganisation är tätt och innebär sambesök med våra säljare på viktiga
kundträffar och utveckling av segmentet mot vad kunderna vill ha i form av produkter och tjänster.
I rollen som produktchef ingår även att lämna offerter på tekniska lösningar. Du arbetar i ett Team ihop
med andra produktchefer som tillsammans ger teknisk support.
Du kommer att delta i leverantörsförhandlingar och ansvara internt för bruttoprissättning, lagerstatus,
tillgänglighet samt teknisk produktinformation. Att utveckla och utbilda vårt samarbete med servicepartners blir också en del av ditt arbete.
Sammanfattningsvis hjälper du oss att utveckla vårt erbjudande och i utbyte ger vi dig ett spännande,
intensivt och utmanande arbete. Tjänstens placering är i Göteborg.

Din profil
Vi söker dig med flera års branscherfarenhet inom VVS från konsultledet eller motsvarande. Det är
meriterande om du har eller har haft liknande roll tidigare. Du talar och skriver både engelska och
svenska flytande. En positiv inställning värderar vi högt.
Tjänsten ställer höga krav på social kompetens då du kommer att bygga och förvalta relationer såväl
externt som internt. Du har en teknisk bakgrund och besitter ett gott affärsmanaskap.
Vi söker dig som är duktig på att analysera, planera och strukturera. Du tar ansvar och egna initiativ
med hög serviceinriktning och fungerar väl såväl i ett team som under eget ansvar.

Ansökan och tillträde
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du några frågor om tjänsten, kan du ringa Mathias Bosson på 010-2200220
Vid intresse skicka CV till mathias.bosson@rethermkruge.se
Välkommen med din ansökan!

