
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag i HellermannTyton koncernen. Koncernen har företag i 35 
länder, omsätter c:a 5,5 miljarder SEK och är sedan 2013 noterat på Londonbörsen. HellermannTyton AB, 
med huvudkontor i Järfälla, har dotterbolag i Norge och Ryssland, samt filialer i Finland och Danmark. En 
sammanlagd omsättning på c:a 300 miljoner SEK. Vi är ledande på att organisera kabel och ledning, med 
produkter och system inom områdena – skydda, fästa, märka, bunta och koppla. Våra kunder är främst 
elinstallatörer & energiverk & drift och underhåll genom elgrossister, samt fordonsindustrin och övrig tillver-
kande industri. Besök oss gärna på Elfack i Göteborg, 5-8 maj 2015. Vi finns i Monter B07:02.

Produktchef /till Kista
Tjänstens innehåll:
•  Totalt tekniskt ansvar för produkterna inom ansvarsområdet. Några exempel på produkter inom  
 ansvarsområdet är Krympprodukter, Skyddsslang, Märkningsprodukter och -system.
• Tjänsten kräver ett starkt affärsmannaskap med vilja och förmåga att ansvara för produktområdet.
• Du ska identifiera maximal kundnytta och genom detta verka för att ligga i framkant både vad det  
 gäller produktapplikationer och ökade marknadsandelar inom produktområdet.
• Tjänsten innebär ett nära samarbete med andra produktchefer där du tillsammans med dessa arbe 
 tar gränsöverskridande och strategiskt för att HellermannTyton ska fortsätta sin positiva utveckling.
• Vara ett gott stöd till säljkåren likaväl som att samarbeta med marknads-, inköps- och logistikfunk 
 tionerna inom företaget.
• Förmåga att föra ut kunskaper via upplärning och stöttning till säljfunktionen.
• Naturlig kontaktyta mot distributörernas produktspecialister.
• Medverka vid mässor, kundträffar och kundbesök.
• Produktadministration i IT-system.

Din bakgrund:
Vi utgår från att du har någon form av säljerfarenhet och det är meriterande med erfarenhet från mark-
nadsföringsområdet eller utbildning såsom IHM eller liknade. Du är affärsmässig och ser alltid bästa kund-
nytta som en självklarhet, samtidigt som affärsmål för företaget uppnås. Du arbetar självständigt vilket för-
utsätter stark vilja och drivkraft att utveckla ditt produktområde både vad det gäller tillväxt med lönsamhet 
såväl som kundtillfredsställelse. Du är teknikintresserad och har förmågan att se kreativa tekniska lösningar. 
Det är meriterande med erfarenhet av produkter som representeras av HellermannTytons produktområde 
samt erfarenheter från el-området. Du har ordningssinne med ett strukturerat arbetssätt, god datavana 
samt förmågan att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska som är vårt koncernspråk. För 
att lyckas med detta tror vi att du har en hög grad av social kompetens, med förmågan att skapa, förvalta 
och utveckla personliga relationer såväl externt som internt. Du ska ha energi att arbeta ensam, men kom-
petens att samverka i ett lag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande. 

Vi erbjuder:
Under hösten flyttar vårt huvudkontor till nya fräscha lokaler i Kista, idag befinner vi oss i Järfälla.
Ett välkänt, marknadsledande varumärke med gott rykte i branschen. Ett fritt och självständigt arbete 
med goda villkor, där kundfokus, vilja och resultat premieras. Vi har ett kvalitativt, konkurrenskraftigt och 
kundanpassat produktutbud, som gör varje produkt till en god affärsmöjlighet. Förutom ett bra produktut-
bud har vi ett mycket utpräglat internt samarbete där vårt lag karaktäriseras av stort engagemang och hög 
kompetens, med en kultur och värdegrund, som lett till låg personalomsättning. Vi erbjuder en internatio-
nell organisation med världsomfattande kontaktytor.

Närmare information:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att besöka företagets hemsida www.hellermanntyton.se 
eller kontakta rekryteringskonsult, Donald Mannerdahl, tel. 08-446 19 60. 
Din ansökan med personligt brev och meritförteckning vill vi att du skickar senast den 4/5 per epost till 
ansokan@mannerdahl-rekrytering.se


