
Gandalf Distribution söker produktchef till vårt
kontor i Göteborg eller Stockholm

Vi söker dig som har/är;

Produktchef SDA
2021/04/16 STOCKHOLM

Gandalf Distribution AB

• Förmågan att förvalta affären från leverantör till slutkund, och säkerställa att alla led däremellan maximerar 
sin affär.

• Ett högt eget driv och initiativförmåga.
• Ambition att vilja utvecklas och inställning till att löra sig nytt.
• Stort intresse av ny teknik i kombination att kunna omvandla det till affärer.
• Noggrann och strukturerad.
• Kommunikativ förmåga i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• Erfarenhet av Office-paketet med fokus på Excel.
• Tidigare erfarenhet av Navision / Business Central eller liknande affärssystem är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av inköp / produktchefsroll inom hemelektronikbranschen är meriterande.

Vi erbjuder dig:

Vi erbjuder ett mycket spännande och utvecklande arbete i ett företag som alltid strävar framåt och vill utvecklas. 
Du kommer till en arbetsplats där professionalism och kvalitet är ledorden. 

Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort på vårt kontor i Göteborg (Mölnlycke) eller Stockholm 
(Bromma). Vi erbjuder dig även att kunna jobba en del av tiden hemifrån, men med utgångspunkt i något av kontoren.

Sedan 2017 är Gandalf Distribution AB en del av ELKO Group, med verksamhet i 11 länder. Vi importerar, marknads-
för och säljer IT relaterad hårdvara, mjukvara samt konsumentelektronik till återförsäljare och systemintegratörer 
i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Med över 35 års erfarenhet inom distribution vet vi vad som krävs. 
Gandalfs nära samarbete med ledande leverantörer och kunder ger en stabil grund och perfekta förutsättningar för 
lönsamma affärer.

Skicka din ansökan via epost senast 2021/05/14. Vi vill att din ansökan består av CV samt personligt brev.

OBS! Märk din ansökan med “Produktchef-SDA”, både i ämnesraden och på handlingarna.
Du skickar din ansökan till: jobb.inkop@gandalf.se

Vi söker en ny produktansvarig för Hem & Hushåll (SDA) för att vi fortsatt ska kunna öka vår totala affär och 
leverantörsportfölj. Gandalf Distribution växer i högt tempo och behöver utökning av teamet av produkt-
ansvariga. Detta för att vi ska kunna försätta utveckla affären gentemot nya och existerande varumärken samtidigt 
som vi klarar av att leverera hög kvalité. 

Dina arbetsuppgifter:

I rollen som Produktchef på Gandalf driver du affären med hjälp av våra leverantörer och säljare till våra kunder. 
Det innebär också att identifiera och utveckla Gandalfs produktportfölj med nya leverantörer eller nya kanaler 
som Gandalf kan sälja genom. 

Tjänsten innebär att du kommer att utveckla några av våra varumärken, uppföljning mot budget och skapa
marknadsplaner för dessa leverantörer, dessutom sköta urval samt inköp och lagerhållning för berörda produkter.
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